
 

 

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  

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
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Saksnummer 30/2020 
 
Saksansvarlig:  Beate Juliussen, administrasjonssjef  
Møtedato:   25. mars 2020 

 

Referatsaker 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 20. februar 2020 inkludert årsmelding 2019 
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. mars 2020  
3. Referat fra FAMU 16. mars 2020  
4. Referat fra Brukerutvalgsmøte 23. mars 2020 (ettersendes) 

 
 

 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 20. februar 2020 inkludert årsmelding 2019 
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. mars 2020  
3. Referat fra FAMU 16. mars 2020  
4. Referat fra Brukerutvalgsmøte 23. mars 2020 (ettersendes) 
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Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
20. februar 2020 

Beate Juliussen 
20.02.2020 
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Ann-Kristin Schleis Leder Til stede  

Miriam Thi Flatlandsmo Berglen Nestleder Til stede  

Benjamin Berglen Medlem Forfall   

Erik Karlstrøm Medlem Meldt forfall  

Evelina Sæter Tro Johnsen Medlem Til stede  

Hedda Kristoffersen Medlem Forfall  

Lone Nilsen  Medlem Meldt forfall  

Sol Andrea Hasselberg Medlem Til stede   

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonssjef, referent 

 

 

 
 

Sak 01/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Det innkalles til skype møte i Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF 
torsdag 20. februar kl 17:00-18:00. 
 

Saksnummer Sakens navn 
01/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
02/2020 Godkjenning av referat fra 6. november 2019 
03/2020 Høringsuttalelse utredning om sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset HF 
04/2020 Årsmelding Ungdomsrådet 2019  
05/2020 Nettkurs for brukerrepresentanter  
06/2020 Pasientsikkerhetsuka   
07/2020 Orienteringssaker 
08/2020 Eventuelt 

 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes   
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Sak 02/2020 Godkjenning av referat fra 6. november 2020 
  

Vedtak: Referat fra Ungdomsrådsmøte 6. november 2019 godkjennes.  
 

Sak 03/2020 Høringsuttalelse utredning om sammenslåing av UNN og 
Finnmarkssykehuset HF 

 Innledning i saken ved koordinator Beate Juliussen.    
 

Vedtak:  
Ungdomsrådet har gitt sine tilbakemeldinger i møtet med Helse Nord 
RHF og har ikke ytterligere innspill. 
 

Sak 04/2020 Årsmelding Ungdomsrådet 2019 
 Innledning i saken ved koordinator Beate Juliussen.    
 

Vedtak:  
Årsrapport 2019 godkjennes med de endringer som kom i møtet.  

Sak 05/2020 Nettkurs for brukerrepresentanter 
 Innledning i saken ved koordinator Beate Juliussen.    
 

Vedtak:  

1. Alle ungdomsrådsrepresentanter i Finnmarkssykehuset HF skal 
gjennomføre nettkurset «opplæring for brukerrepresentanter på 
systemnivå».  

2. Kvittering på gjennomført kurs sendes koordinator for 
Ungdomsrådet innen 30. april 2020.   

Sak 06/2020 Pasientsikkerhetsuka  
 Innledning i saken ved koordinator Beate Juliussen.    
 

Vedtak:  
1. Koordinator kontakter programkomiteene og ber om at 

Ungdomsrådet får mulighet til å ha en presentasjon på 10 minutter.  
 

2. Ungdomsrådet lager en presentasjon i fellesskap på møtet som skal 
være i juni.    
 

3. Hvem som deltar på de ulike stedene besluttes på møtet i juni. 
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Sak 07/2020 Orienteringssaker  
1. Muntlig informasjon fra UR leder:  

a. Ingen saker å informere om.  
 
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer: 

a. Ingen saker å informere om.  
 

3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a. Prinsipper for gode overganger, med i Oppdragsdokumentet 

2020. Begynner å jobbe med dette i klinikkene nå. Tilbake til 
UR i juni møtet.  

  

Vedtak:  
Informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF tas til orientering. 

 
 

Sak 08/2020 Eventuelt 
Det fremkom ingen saker til eventuelt.  

 
 
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  
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Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF 

Årsmelding 
2019 
Februar 2020 
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Forord 
Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) forutsetter at alle helseforetak har egne 
ungdomsråd. Styret i Finnmarkssykehuset vedtok mandatet for Ungdomsrådet i styresak 
58/2017 og arbeidet med å få etablert eget Ungdomsråd startet høsten 2017.  
 
Det viste seg at det ikke var så enkelt å rekruttere til Ungdomsrådet, og det var ikke før i 
oktober 2018 at de to første medlemmene var klar, og i januar 2019 ble 8 ungdommer 
valgt ut og oppnevnt av administrerende direktør til det første Ungdomsrådet i 
Finnmarkssykehuset HF.   
 
Finnmarkssykehuset HF har fått et ungdomsråd som er engasjerte og ønsker å bidra til at 
Finnmarkssykehuset utvikler sine tjenester slik at de blir så godt tilpasset som mulig til 
ungdommenes behov. Tilbakemeldingene er at ungdomstiden er kort og det er viktig å 
huske på at «livet er ikke på stopp bare fordi du er på sykehus».  
 
I denne første årsmeldingen beskrives Ungdomsrådets sammensetning, mandat, 
rekrutteringsprosess og saker som har vært jobbet med i 2019.   
  



 Side 4 
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset HF Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

1. Ungdomsrådets sammensetning 
Leder:  Ann-Kristin Krane Schleis 
Nestleder:  Miriam Thi Flatlandsmo Berglen 
Medlemmer:  Benjamin Berglen 
 Lone Nilsen 
 Erik Karlstrøm 
 Hedda Kristoffersen 
 Sol Andrea Hasselberg 
 Evelina Sæter Tro Johnsen 
  
Koordinator:  Beate Juliussen, administrasjonssjef 
 Kristin J. Pedersen, samhandlingskoordinator Klinikk Kirkenes 

 
Ungdomsrådet ble utnevnt av administrerende direktør 29. januar 2019 og hadde 
konstituerende møte 26.-28. april 2019 hvor leder og nestleder ble valgt. Rådet sitter ut 
mars 2021. Ungdomsrådet består av 6 jenter og 2 gutter i alderen 13-22 år, og er bosatt i 
Hammerfest, Karasjok, Kirkenes og Alta. I følge mandatet skal Ungdomsrådet bestå av 9 
medlemmer og 4 varamedlemmer. Det ble vurdert at det var viktigere å komme i gang med 
de representantene en klarte å rekruttere, enn at en skulle vente til at rådet var fulltallig.  
 
De aller fleste medlemmene har hatt langvarig kontakt med primærhelsetjenesten både i 
Finnmarkssykehuset, UNN og andre sykehus. Flere av ungdommene har også erfaring fra 
det å være pårørende.  
 
Les mer om Ungdomsrådet på: https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/ungdomsrad 
Ungdomsrådet kan kontaktes på e-post: ungdomsradet@finnmarkssykehuset.no  
 

2. Mandat 
Ungdomsrådets mandat ble vedtatt i styremøte 21.-22. juni 2017 i styresak 58/2017.  
 
Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom i alderen 12-23 (24) år.  
 
Ungdomsrådet skal:  

• Fremme synspunkter og saker som er viktig for at ungdom skal få gode 
helsetjenester 

• Komme med innspill til Finnmarkssykehuset som kan bedre tilbudet til unge 
brukere og deres pårørende 

• Være et høring- og rådsorgan for Finnmarkssykehuset i saker som gjelder ungdom  
• Komme med forslag til hva Ungdomsrådet skal jobbe med 

 
Se vedlagte mandat.  
 
  

https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/ungdomsrad
mailto:ungdomsradet@finnmarkssykehuset.no
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3. Organisering og administrasjon 
Ungdomsrådet er et foretaksovergripende organ for ungdoms brukermedvirkning i hele 
Finnmarkssykehuset HF. Ungdomsrådet er sidestilt Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset 
HF, men velges ikke inn i råd og utvalg på samme måte som Brukerutvalget. Ungdomsrådet 
kontaktes for innspill på enkeltsaker og Ungdomsrådet kan fremme saker for 
Finnmarkssykehuset HF. Leder av UR deltar på Brukerutvalgets møte i desember, samt 
dialogmøte med styret i samme møte.   
 
Ungdomsrådets arbeid og prioriteringer styres av medlemmene, og koordinatorene bistår 
rådets arbeid. Referat fra rådets møter legges ut rådets nettside og lagres i sakarkivet 
Elements.   
 
Ungdomsrådet har administrativ forankring i Foretakssekretariatet i administrerende 
direktørs stab. Budsjett og driftsansvar ligger til administrasjonssjef som også har 
sekretærfunksjon. Støttefunksjon er hentet fra samhandlingsrådgiver i Klinikk Kirkenes, 
samt de ressurser som det har vært behov for i klinikkene underveis.  
 
Koordinator for Ungdomsrådet har følgende oppgaver:  
1. Bistå Ungdomsrådets leder/nestleder, blant annet gjennom faste samarbeidsmøter 
2. Være kontaktperson for interne og eksterne henvendelser 
3. Utarbeide årsplan, innkalling til møter, saksliste og forberedelse av saker, skrive 

referat 
4. Ha ansvar for rekruttering av nye rådsmedlemmer 
5. Planlegge program og avvikling av helgesamlinger. Delta som ansvarlig leder.  
6. Sørge for egnet metodikk tilpasset aldersgruppen 
7. Rapportere Ungdomsrådets virksomhet 
8. Bistå Ungdomsrådet ved ulike representasjons- og kommunikasjonsoppgaver 
 
Koordinator sitter i direktørens ledergruppe. I tillegg har hver klinikk en kontaktperson. 
Kontaktpersonene bistår med rekruttering til ungdomsrådet og samhandlingskoordinator 
deltar på helgesamlingene. 
 
Kontaktpersoner i klinikkene 

Klinikk Hammerfest Siw Blix Samhandlingskoordinator 
Klinikk Kirkenes Kristin J. Pedersen Samhandlingskoordinator 
Klinikk Psykisk helsevern og rus Robert Kechter Rådgiver 
Klinikk Prehospitale tjenester Gøril Strømme Rådgiver 
Service, drift og eiendom Terje Ryeng Avdelingsleder 

 
Fra 2020 er det ny overordnet organisering i Finnmarkssykehuset HF slik at denne listen 
vil oppdateres.  
 
Referat/protokoll sendes mellom Brukerutvalget og ungdomsrådet. 
 
 

https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/ungdomsrad#referat
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Deltakelse og godtgjøring 
Medlemmene i Ungdomsrådet er spredt over hele fylket, slik at det avholdes møter på 
skype/telefon 2-3 ettermiddager i året og 1-2 helgesamlinger. Møtetidspunktet legges til 
ettermiddag/kveld og helg for å ikke få så mye fravær fra skole/jobb. Leder har formøte 
med koordinator. Godtgjøring for møter og reisekostnader følger egne retningslinjer. 
Rådsmedlemmene kan inviteres til frivillig deltakelse på andre interne og eksterne 
oppdrag. Ved eksterne oppdrag skal oppdragsgiver dekke reise og eventuell godtgjøring.  
 
Bakgrunnsdokumenter 
• Nasjonal helse - og sykehusplan (2016–2019) 
• Regjeringens strategi for ungdomshelse (2016-2021) 
• Stortingsmelding nr. 34 (1996-97). Om brukermedvirkning 
• Lov om helseforetak § 35. Brukermedvirkning i helseforetak 
• Barnekonvensjonens artikkel 12 
• Helse Nord sitt oppdragsdokument 2017, 2018 og 2019. 
• Ungdomsråd i helseforetak. Hvorfor og hvordan? Ahus og paraplyorganisasjonen 

Unge funksjonshemmede 
• Barneombudets fagrapport 2013 – Helse på barns premisser 
 

4. Rekruttering 
Etter styrevedtaket i 2017 om at det skulle etableres et Ungdomsråd i Finnmarkssykehuset 
HF ble det satt i gang arbeid med rekruttering. Det viste seg at det ikke var så enkelt å 
rekruttere til Ungdomsrådet, så Finnmarkssykehuset HF hadde ikke sitt Ungdomsråd klar 
før i 2019.  
 
I oktober 2018 ble det arrangert en regional samling for alle ungdomsrådene i Helse Nord. 
Finnmarkssykehuset HF hadde da rekruttert 2 ungdommer som ble med på denne 
samlingen sammen med ungdomsrådskoordinator. Denne samlinga og møte med 
ungdomsrådene til UNN og Nordlandssykehuset gav inspirasjon, gode innspill og en ny 
rekrutteringsrunde ble startet opp med hjelp av radioinnslag på NRK Finnmarkssendinga, 
annonser på Facebook og Instagram, kontakt med videregående skoler, nettverk av 
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helsesykepleiere i fylket, framsnakking av Ungdomsrådet, kontakt med SANKS, bruker- og 
pårørendeorganisasjonene, barneavdelinga på Hammerfest sykehus og andre instanser.  
 
 

 
 
 
 
Det ble satt en søknadsfrist til 25. januar 2019, og det kom inn 10 søknader. 
Koordinatorene kontaktet alle kandidatene på telefon eller fysisk møte hvor tema var 
erfaringer fra møte med Finnmarkssykehuset, erfaring med organisasjonsarbeid, åpenhet 
og hvilken rolle en ser for seg i ungdomsrådet. Av disse ble 8 valgt ut og oppnevnt av 
administrerende direktør til det første Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF. Det har i 
løpet av 2019 vært forsøkt å få inn det siste medlemmet i Ungdomsrådet, samt 
varamedlemmer, men dette har ikke lyktes. Dette arbeidet fortsetter i 2020. Det er en 
overvekt av jenter i rådet, slik at det er et mål om å få inn flere gutter.   
 
I henhold til mandatet skulle rådet selv konstituere seg og velge leder og nestleder. Dette 
ble gjort på første helgesamling 26.-28. april 2019.    
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5. Ungdomsrådets arbeid i 2019 
Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF hadde sitt første møte som helgesamling 26.-28. 
april 2019 i Hammerfest. I tillegg til denne helgesamlingen har det vært avholdt to 
ettermiddagsmøter på telefon/skype og en helgesamling for alle ungdomsrådene i Norge 
13.-15. september i Trondheim. Det har vært behandlet 28 saker i 2019.  
 
Noe av det Ungdomsrådet har jobbet med:  
1. Workshop hvor det ble jobbet hva som er viktig at det tas hensyn til i bygging av nye 

Hammerfest sykehus med tanke på tilpasning til ungdom. Resultatet av denne 
workshopen ble det laget et notat av og sendt til prosjekt nye Hammerfest sykehus.  

Fra venstre: Sol, Erik og Miriam Thi jobber sammen i gruppe.  

 
Fra venstre: Lone, Evelina og Ann-Kristin presenterer sitt gruppearbeid.  
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2. I samarbeid med de andre ungdomsrådene i Helse Nord er det utarbeidet 7 prinsipper 
for gode overganger fra barn til voksen i sykehus. Ungdomsrådene i Helse Nord hadde 
en egen møtesekvens på den nasjonale ungdomsrådssamlingen i Trondheim i 
september 2019, hvor det ble jobbet med disse prinsippene. Prinsippene er sendt til 
Helse Nord RHF, som har tatt de med i Oppdragsdokumentet for 2020, hvor det står at 
prinsippene bør tas hensyn til ved utarbeidelse av rutinene for gode overganger fra 
barn til voksen i sykehus. Prinsippene er også oversendt ledergruppen i 
Finnmarkssykehuset HF og barne- og ungdomsavdelinga på Hammerfest sykehus.  

 
Lederne av ungdomsrådene i Finnmarkssykehuset, UNN og Nordlandssykehuset 
presenterte prinsippene på Regional Brukerkonferanse i Bodø 16.-17. oktober 2019.  
 

 
 
 
3. Det ble gitt innspill til Helse Nord RHF vedrørende mulig sammenslåing av 

Finnmarkssykehuset HF og UNN da Kristian Fanghol, direktør fra Helse Nord RHF 
hadde en presentasjon vedrørende dette for ungdomsrådene for UNN og 
Finnmarkssykehuset 13. september i Trondheim. Ungdomsrådet vil gå gjennom 
rapporten på møte i februar 2020.  
 

4. Hele Ungdomsrådet deltok på nasjonal konferanse for alle ungdomsråd i Norge – Camp 
Revolution, da St. Olavs og Helse Nord Trøndelag inviterte til landskonferanse 13.-15. 
september 2019 i Trondheim. Dette var et flott arrangement med engasjerte 
ungdommer og koordinatorer.  
 
Tilbakemeldingene etter konferansen var:  
«Det var fint å få møte og bli kjent med andre som brenner for de samme tingene som 
deg.»  
«Viktig å få dele erfaringer, kunnskap og inspirasjon til hvordan vi kan arbeide videre!» 
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«Godt å føle at vi har et samhold og at vi blir tatt på alvor!»  
«Det var gøy, spennende og lærerikt!» 
«Det var spennende å høre hva de andre ungdomsrådene har jobbet med.» 
«Fint å bli bedre kjent med andre og jobbe sammen i grupper.» 
 
På dette arrangementet fikk også ungdomsrådene i Helse Nord mulighet til å ha et eget 
møte. På møtet for Helse Nord ungdommen ble det jobbet med innspill til 
Oppdragsdokumentet 2020. Innspill som kom inn var, i tillegg til prinsipper for gode 
overganger:  

• Få til organisert opplæring om sykdom for pasient og pårørende 
• Gjøre det enklere for mulighet til å ha med pårørende/støtteperson etter fylte 18 

år 
• Oppfordre samtlige sykehus til å opprette ungdomsrom (tilrettelagte rom med 

spill, internett, hyggelig atmosfære) 
• Innkallinger må være forståelig, korte og effektive (bruke ny teknologi, gjerne 

QR kode eller lignende for mer informasjon) 
• Koordinatorordninger slik at en slipper å fortelle historien sin om og om igjen 

• «Ikke bruk oss hvis det ikke betyr noe for å få til reell endring!» 
 

  
 Bilde fra Camp Revolution i Trondheim 13.-15. september 2019, Ungdomsrådene fra hele landet samlet.  
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5. Lederen av Ungdomsrådet deltar fast på Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset i 
desembermøtet. I dette møtet er det også dialogmøte med styret i Finnmarkssykehuset 
HF, inkludert administrerende direktør. Også her presenterte lederen av Ungdomsrådet 
prinsipper for gode overganger fra barn til voksen.    
 

6. Samarbeid med andre Ungdomsråd 
Det er opprettet et godt samarbeid med andre Ungdomsråd i Helse Nord, men også 
resten av landet etter deltakelsen på landskonferansen i Trondheim. Ungdomsrådene 
holder kontakt med hverandre blant annet gjennom Facebook grupper som er 
opprettet.  

 
Andre aktiviteter 2019 
Helse Nord RHF arrangerte Regional brukerkonferanse 16.-17. oktober 2019 i Bodø, hvor 
leder av Brukerutvalget deltok sammen med Bjørnar Leonardsen og lederen av 
Ungdomsrådet, Ann-Kristin Schleis. På denne samlingen presenterte lederne av 
ungdomsrådene i Helse Nord 7 prinsipper for gode overganger fra barn til voksen i 
sykehus.  
 
Deltakelse i råd og utvalg 
Representanter fra Ungdomsrådet er med i følgende råd og utvalg: 
 
Råd og utvalg Ungdomsrådsmedlem 
Referansegruppe for prosjektet Ung Face IT 
i regi av Senter for sjeldne diagnoser ved 
Oslo Universitetssykehus. Oppstart 2019, 
varighet 3-4 år.  

Erik Karlstrøm 

Fagråd for pasient- og pårørendeopplæring 
Helse Nord RHF. 01.10.19-30.09.22 

Ann-Kristin Krane Schleis 

 

6. Videre arbeid 
Saker Ungdomsrådet planlegger å jobbe med i 2020:  
 
• Råd fra ungdomsrådet til helsepersonell 
• Bli mer synlig i helseforetaket 

• Delta på fagdager der dette er naturlig (barnemedisin, BUP,  .... ) 
• Møte 6. års medisinstudenter – Pasientsikkerhetsopplæringen 
• LIS 1 opplæringsuken 
• Presentasjon for foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset HF 

• Jobbe for at prinsippene for gode overganger blir implementert i Finnmarkssykehuset 
HF 

• Få ut informasjon til ungdom på www.finnmarkssykehuset.no om ungdomsrådet og 
tekst rettet mot ungdom som er pasienter på Finnmarkssykehuset HF i samarbeid med 
kommunikasjonsavdelingen til Finnmarkssykehuset HF.  

  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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7. Økonomi 
Ungdomsrådet kom i gang med sin aktivitet i april 2019, og har hatt en helgesamling i 
Hammerfest og deltatt på samling i Trondheim. Dette gjør at reisekostnadene er relativt 
høye.  
 

Honorarkostnader    50 750,- 
Tjenestereiser og kurs 135 196 ,- 
Andre driftskostnader      2 423,- 
Sum 188 369 

 

8. Egenvurdering  
Det har tatt tid å få til et skikkelig ungdomsråd, men nå er vi blitt en fin gjeng som brenner 
for det samme: vi vil gjøre en forskjell! Det gikk litt sakte å komme i gang, men nå når vi er 
blitt bedre kjent så er møtene veldig koselige og vi føler at vi kommer fram til løsninger på 
sakene våre. Det er mange av oss som har egne erfaringer, både på det gode og det dårlige. 
Disse erfaringene kan vi bruke i arbeidet for å få til gode løsninger som passer ungdom.  
 
Vi har et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom medlemmene i ungdomsrådet og 
med koordinatorene. Vi har også fordelt roller/arbeidsoppgaver tidlig for å kunne 
representere ungdomsrådet på forskjellige arenaer. Det har vært spennende å få være med 
på den nasjonale ungdomsrådskonferansen og vi har også fått holde presentasjoner for 
mennesker som lytter på oss og som kan gjøre en forskjell.  
 
 
Hammerfest 20. februar 2020 
 
 
Ann-Kristin Krane Schleis     Miriam Thi F. Berglen 
Leder Ungdomsrådet     Nestleder Ungdomsrådet 

 

9. Vedlegg 
1. Mandat Ungdomsråd i Finnmarkssykehuset HF 
2. Program Camp Revolution 2019 
3. 7 Prinsipper for gode overganger – utfyllende  



 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9601 Hammerfest 9601 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

Mandat for ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF 

1.  Grunnlag og formål 
Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom 12-23 (24) år. 
Ungdomsrådets rolle er å ivareta prinsippet om at det er pasientens behov som skal 
være førende for struktur og innhold i Finnmarkssykehuset. 
Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ og en høringsinstans for 
Finnmarkssykehuset for å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. 
Ungdomsrådet skal være en kunnskapskilde til forbedring av Finnmarkssykehuset.  
Ungdomsrådet skal foreslå tiltak som Finnmarkssykehuset kan bruke for å forbedre sitt 
tilbud til ungdom. 

2.  Rekruttering, representasjon og oppnevning 
Rekruttering 

I tillegg til allmenn utlysning vil brukerorganisasjoner inviteres til å nominere 
kandidater til ungdomsrådet. 

Representasjon 

Medlemmene bør i sum ha tilknytning til både somatikk og psykisk helsevern og også 
rus. Øst, Midt- og Vest-Finnmark skal være representert. Det skal være medlem med 
samisk språk- og kulturkompetanse.  
Det skal være jevn kjønnsfordeling og en viss aldersspredning innenfor alderen 12-23 
(24) år. Medlemmer under 18 år må ha samtykke fra foresatt til å sitte i rådet. 
Det skal være vararepresentanter, men ikke personlig vara. Dersom et medlem flytter ut 
av fylket skal denne søke permisjon eller fritak fra vervet. Dette gjelder også ved flytting 
ved skolegang/studier. I slike tilfeller rykker vararepresentant opp. Administrerende 
direktør kan supplere listen over vararepresentanter. 

Oppnevning 

Administrerende direktør oppnevner medlemmer på bakgrunn av innkomne forslag 
eller ønsker. 

Varighet 

Medlemmene sitter i 2 år, med mulighet for gjenoppnevning. Det er ikke er ønskelig at 
hele rådet skiftes ut samtidig. 

3.  Organisering 
Ungdomsrådet er et overordnet organ og skal arbeide for ungdoms brukermedvirkning i 
alle Finnmarkssykehusets klinikker.  
Ungdomsrådet skal bestå av 9 medlemmer og 4 varamedlemmer. Ungdomsrådet velger 
selv leder og nestleder. Koordinator fra Finnmarkssykehuset skal understøtte 
ungdomsrådet. 
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Møter 

Ungdomsrådet skal ha 4 – 6 årlige møter. Møtene kan avvikles som video-/Skype-
konferanser. Ett møte kan erstattes med helgesamling.  
I tillegg kan ungdomsrådet/medlemmer i ungdomsrådet inviteres av 
Finnmarkssykehuset til frivillig deltakelse ved møter med ledelse, foredrag etc. 

Samarbeid med foretakets koordinator 

Foretaket har en koordinator som skal ivareta daglig drift av ungdomsrådet. 
Koordinatoren skal: 
• sørge for møteplan, innkalling, sakslister og forberedelse av saker, samt skrive 

referat/protokoll fra ungdomsrådets møter 

• bistå ungdomsrådets leder og nestleder 

• organisere intern og ekstern kommunikasjon og formidling fra Ungdomsrådet 

• organisere valg av nye medlemmer til ungdomsrådet 

Samarbeid med klinikkenes kontaktpersoner 

Hver klinikk har en kontaktperson for ungdomsrådet. Kontaktperson i klinikk har 
ansvar for å koordinere kontakt mellom Ungdomsrådet og klinikken i saker som angår 
klinikken. 
Både Ungdomsrådet og Finnmarkssykehusets klinikker kan komme med saksforslag. 
Ungdomsrådets arbeid og prioriteringer skal eies av rådet selv. 

Samarbeid med brukerutvalget 

Det skal være et samarbeid mellom Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset. 
Ungdomsrådets leder møter i årlig brukerutvalgsmøte for å orientere om aktuelle saker. 
Sakslister og referat/protokoll sendes rutinemessig mellom utvalgene.  

Taushetsplikt 

Medlemmene har taushetsplikt, som betyr at det som deles av personlige erfaringer i 
rådet ikke skal deles med noen andre. Taushetsplikten gjelder særlig personlige 
opplysninger om pasienter. Taushetserklæring skal undertegnes. 

4.  Oppgaver 
Medlemmene kan dele sine erfaringer med hverandre dersom de føler for det.  
Ungdomsrådet skal: 
• Fremme brukerperspektivet som ungdom for helsepersonell, sykehusledelse og 

helsemyndigheter ved å gi konkrete råd for forbedring av tjenester til ungdom i 

Finnmarkssykehuset og dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte for annen 

ungdom 

• Gi konkrete råd om forbedring av tjenester til ungdom i Finnmarkssykehuset og 

fremme synspunkter og saker som kan være viktige for å kunne forbedre 
Finnmarkssykehusets tilbud til unge brukere og pårørende 
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5.  Godtgjøring 
Timesats for møter er kr. 120 for medlemmer og kr. 150 for leder/nestleder. Satsene 
reguleres i tråd med satsene ved UNN HF. 
Medlemmene får reisegodtgjørelse etter statens reiseregulativ 
Om ordinært møte erstattes med helgesamling honoreres dette som to møter a 4 timer. 
Dersom medlemmene inviteres til andre møter eller arrangement er prinsippet at 
oppdragsgiver betale honorar.  
 



	

	

	

Trondheim	13.-15.	september	2019	

Radisson	Royal	Blu	Royal	Garden	Hotel	

Ungdomsrådene	St.Olav	og	HNT		

ønsker	dere	alle		

	

Velkommen	til	LandskonferanseJ 	
14	forskjellige	ungdomsråd	fra	Helseforetakene	Nord,	Midt	og	Sør-Øst	
Norge	deltar.	Totalt	kommer	det	70	ungdomsrådsrepresentaneter	og	15	

koordinatorere/sekretærerJ	

Vi	håper	dette	blir	en	trivelig	og	utbytterik	helg	for	alle	sammen	J	

Samling	er	RUSFRI.	
(Dette	gjelder	også	koffeinholdige	”energidrikker”.)	

Registreringsbordet	ved	ankomst	fredag,	er	rett	innenfor	hovedinngangen	
til	Radisson	Blu	Royal	Garden	Hotel	Trondheim.	(Kjøpmannsgata	73.)	

• Send	gjerne	mail	til	Mads	vedr	ankomsttid	fly	ift	fredagen.	
• Vi	oppfordrer	alle	til	å	lage	et	innslag	el	lignende	til	lørdagskvelden.	
• Viktig;	Hvis	noen	skal	ha	Teleslynge	må	dette	meldes	Mads	snarest,	
ingen	behov	er	meldt	inn	til	nå.	

Transport	til	hotel	fra	flyplassen	er	med	flybuss	eller	tog.	Flybussen	stopper	
ved	hotellet,	mens	det	er	en	kort	spasertur	fra	toget.	

	

Vi	gleder	oss	til	konferanse!	#CAMPREVOLUTION	

MVH	

Ungdomsrådene	St.	Olav	og	HNT	
Ved	spørsmål	kontakt	Mads	Bøhle;93028714	mads@teamtrivsel.no	

	



Viktig:	
• Hvert	ungdomsråd	får	10	minutter	til	å	presentere	seg	selv	og	si	litt	om	
hvordan	de	jobber	lørdag	09.15-12.00	

• Lørdag		kl.	15.00-17.00	er	det	satt	av	tid	til	reginale	samlinger.	
Koordinatorene	i	hver	enkelt	region	får	ansvar	for	å	sette	opp	
programfor	disse.	

• Vi	prøver	å	få	til	en	samling	for	alle	koordinatorer	i	løpet	av	helga.	
Dette	avtaler	vi	i	felleskap	ift	program	for	øvrig.	

Program:	

	 	 Fredag	13.	September	

Fra	kl.	18	 	 Innsjekk,	hovedinngang	Royal	Garden	

Kl.19-20.30		 Middag,	(spis	så	mye	du	vil)		

	 	 	 på	restaurant	Olivia	på	Solsiden,	300m	å	gå.		

	 	 	 Det	serveres	2	typer	pizza	og		pastaretter.	Det	er	tatt		
	 	 	 hensyn	til	rapporterte	allergier.	

Kl.	20.30-23	 Sosialt	på	hotellet	

	

	 	 Lørdag	14.	September	

Kl.	07-09.00	 Frokost	

Kl.	09-09.15	 Velkommen	ved	Ungdomsrådene	v/	St.	Olavs	og	Helse	
	 	 	 Nord-Trøndelag.		

	 	 	 Sted:	Brattøra/Tavern	i	1	etg.	Hotellet.	

Kl.	09.15-12	 Hvert	ungdomsråd	får	10	minutter	til	å	presentere	seg	
	 	 	 selv	og	si	litt	om	hvordan	de	jobber.	Vi	legger	inn	en	pause	
	 	 	 underveis.	

Kl.12-13.00		 Lunsj	

Kl.13-15.00		 Foredrag	og	Workshops:	Brukermedvirkning	i		
	 	 	 forskning	

	 	 	 V/	Synne	Øien	Stensland.	Dr.med.,	spesialist	i		 	
	 	 	 barnesykdommerForsknings-	og	formidlingsenheten	for	
	 	 	 muskelskjeletthelse	(FORMI),	Oslo	Universitetssykehus.	
	 	 	 Forsker	ved	Nasjonalt	kunnskapssenter	om	vold	og		
	 	 	 traumatisk	stress,	NKVTS,	Oslo.		



	
Kl.15-17.00		 Regionale	samlinger;	Helse	Nord,	Helse	Midt	og	Helse	
	 	 	 Sørøst.	

	 	 	 Vi	har	2	grupperom	til	disposisjon,	Lade	–	22	plasser	og	
	 	 	 Austråt	–	30	plasser.	

	 	 	 Vi	legger	opp	til	at	regionene	selv	bestemmer	innholdet	i	
	 	 	 denne	sekvensen.	

	 	 	 Ungdomsrådene	i	Helse	Midt	har	møte	og	informasjon	om	
	 	 	 Helseplattformen,	og	hvordan	brukere	kan	være	med	å	
	 	 	 påvirke	i	utformingen	av	ny	journalløsning.	 	 	

	

Kl.19.00		 	 Buffè	og	sosialt	på	hotellet.			

	 	 	 Oppfordrer	til	sosiale	innslag	etter	buffèn	J	

	 	 	 Sted	:	På	hotellet	i	Cicignon	i	1	etg.		

	 	 	 Bufèen	merkes	ift	alergener.	
	

	 	 Søndag	15.september	

Kl.	07-09.00	 Frokost	

Kl.	09-12.00	 Hva	bør	og	skal	ungdomsrådene	ha	fokus	på	i		
	 	 	 fremtiden?	

	 	 	 Ulike	innledere	utfordrer	oss	til	debatt	og	workshops.	

	 	 	 Sted:	Brattøra/Tavern	i	1	etg.	

	 	 	 Vi	har	2	grupperom	til	disposisjon,	Lade	–	22	plasser	og	
	 	 	 Austråt	–	30	plasser.	

	 Målet	med	dette	er	å	lage	et	5-10	punkts	felles		 	 	 	
	 UngdomsrådsResolusjon	som	vi	sender	til	Helseminister		 	
	 Bent	Høie,	adm.	Dir	i	helseforetakene	og	sykehusdirektøreneJ	

Kl.12-13.00		 Lunsj	

Kl.13-14.00		 Avslutning	og	oppsummering	

	 	 	 Sted:	Brattøra/Tavern	i	1	etg.		



Prinsipper for gode overganger fra barneorienterte til 

voksenorienterte tjenester i Helse Nord 
 

Utarbeidet av Ungdomsrådene i Helse Nord oktober 2018 og oppdatert september 2019.  

(Nordlandssykehuset, UNN og Finnmarkssykehuset) 

 

Livet vårt er kanskje ikke helt forutsigbart, men det er viktig at behandlingen vår er det. Går 

ting galt i ungdomstiden drar vi gjerne med oss problemer over i voksen alder. Overgangen fra 

barn til voksen i sykehuset må derfor ikke gå galt. For å sikre trygge og gode overganger må 

helsepersonell ta utgangspunkt i ungdommens særskilte behov, og helsetjenestene må ha gode 

systemer og rutiner og kunnskapsrike medarbeidere. Som ungdom må vi bli tatt på alvor.  

 

 

o Forberedelsene må begynne tidlig 
 

Ungdommen må tidlig få kunnskap om hva som skal skje i overgangen til voksenorienterte tjenester. 

Ungdom må gjennom hele prosessen føle seg trygg, bli ivaretatt, sett og hørt. Forutsigbarhet og god 

forberedelse gir kontroll, samtidig som det legger grunnlaget for god medvirkning og mestringsfølelse.  

 

Dette prinsippet kan møtes ved å: 

 

 Ha en koordinator for overgangsprosessen/fasen og en individuell plan for den enkelte.  

 Starte dialogen om overgangen i god tid før den er forventet å skje (minimum 6 mnd.). 

Informasjon må gjentas flere ganger og ungdom må gis mulighet til å velge videre behandling 

når dette er aktuelt. 

 Møte ny behandler før oppstart sammen med gammel behandler 

(overføringssamtale/oppstartsmøte).  

 Ha glidende overgang 

 Sikre at ny behandler har kunnskap om pasientens sykdomshistorie. Det er viktig at behandler 

har lest journalen på forhånd slik at en slipper å fortelle sin sykehistorie flere ganger.  

 Sørge for at helsepersonell har kunnskap om pasientens aktuelle hjelpemidler, og at disse er på 

plass før pasienten kommer. (teleslynge, telefontolk, fysisk tilrettelegging mv.). 

 Tilby omvisning på den nye enheten.  

 Unngå ventetid på oppstart av voksenorienterte tjenester.  

 Involvere pasientens pårørende, når ungdommen ønsker det og spesielt hvis ungdommen har 

kommunikasjonsvansker.  

 Kan en gjøre overgangen til noe positivt ved eksempelvis å lage et arrangement/lunsj for 

ungdommen med de nærmeste pårørende og helsepersonell, litt som en konfirmasjon – 

overgang til voksenlivet.   

 

o Ungdom må få medvirke  

 
Ungdom trenger å være med på å bestemme over egen behandling. Det gjør at vi føler at vi kan mestre 

livet, og det gir oss eierskap til egen sykdom. Vi ønsker å ta ansvar. Vi ønsker å helsepersonell alltid 

skal ta utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Men gi oss tid til å bli trygg. Det er først 

når ungdom blir trygge at reell medvirkning er mulig.  

 

Dette prinsippet kan møtes ved å: 

 

 Gi informasjon om mulige behandlingsvalg, både skriftlig og muntlig.  

 Ha god informasjon på nettsidene deres. 

 Ha en diskusjon om hva andre skal få vite om meg og hvem jeg vil ha med meg på hva  

 Ta hensyn til skole og fritid når dere setter opp timer til behandling.  



 Legge til rette for medvirkning, uavhengig av funksjonsnivå. 

 Spørre oss om hva vi syns om behandlingen. 

 Ha systemer og en brukervennlig klageinstans slik at ungdom kan få mulighet til å bytte 

behandling om vi ikke syns det fungerer godt nok.   

 

 

o Ungdommen og pårørende må ha god tilgang på informasjon og 

opplæring 
 

Å ha kunnskap om sykdommen gjør det lettere å forstå seg selv og andre og gir ungdom større 

mulighet til å ta kontroll over eget liv og helse. Det kan være vanskelig å finne fram til nødvendig 

informasjon selv, og ofte enda vanskeligere å forstå den. Helsepersonell er ansvarlige for å forklare de 

forskjellige tilbudene og tjenestene til pasienten på en måte de forstår og kan forholde seg til. 

Informasjonen må tilpasses språkbakgrunn, alder, funksjonsevne og modenhetsnivå. Hele familien 

trenger informasjon og opplæring.  

 

Dette prinsippet kan møtes ved å: 

 

 Utvikle en sjekkliste med nødvendig informasjon for pasienter som fyller 18 år (taushetsplikt, 

egenandel, tilbud om ledsager og tilknytting til avdeling). 

 Tilby kunnskap om tjenester og tilbud for ungdom og voksne, og ha denne informasjonen 

enkelt tilgjengelig på sykehusets nettside.  

 Ha en oversiktlig journalføring. 

 Gi pasienten god opplæring om rettighetene de har, og hva de har krav på. 

 Ha samtaler med ungdommen om forhold som er viktig for ungdom, inkludert seksuell helse. 

 Gi informasjon om pasientorganisasjoner. 

 Utvikle lærings- og mestringskurs for ungdom. 

 

 

o Tjenestene må ta utgangspunkt i ungdommens behov og være fleksible 
 

Sykehus må tilby en helhetlig og fleksibel behandling som tar utgangspunkt i ungdommens særskilte 

behov. Det betyr blant annet at ungdom som trenger hjelp må tilbys hjelp fort. Som ungdom har en 

ikke tid til å vente flere måneder på å få hjelp. Et ungdomsliv er kort, voksenlivet er lengre. Det er så 

mye man har lyst å gjøre, og så mye man kan gå glipp av. Det er heller ikke greit å måtte være på 

sykehuset når du egentlig skulle vært på skolen. Du går glipp av fag, du går over fraværsgrensa og du 

blir mange ganger så utmattet av behandlingen at du ikke har noe å gjøre på skolen etterpå.  

 

Dette prinsippet kan møtes ved å: 

 

 Alltid ta utgangspunkt i ungdommens perspektiv og ikke tro at du vet hva ungdom trenger, 

spør! 

 Tilby behandling på ettermiddagstid og opprett ungdomspoliklinikker (for eksempel 15-25 år) 

 Ha egne ungdomsrom. (Aktivitetsrom som ikke ser sykt trist ut). 

 Utvide aldersgrensen på barneavdelingen og prioriter å legge inn flere ungdommer på samme 

rom. (men spør først). 

 Tilby kontaktlege/kontaktperson 

 Ha psykiatriske sykepleiere i somatiske helsetjenester.   

 Få lov å ha med seg pårørende eller sykepleier man kjenner med i samtaler med lege helt til en 

føler seg komfortabel med å være alene. 

 Ha en brukervennlig klageinstans i tilfelle man ikke har kjemi med ny behandler. Det er ikke 

lett for ungdom å klage på behandlingen mens du ser behandleren i øynene.   



 Ha et mestringsfokus samtidig som en behandler sykdommen/symptomene. Helsepersonell må 

sette seg inn i pasientens liv også utenom det medisinske. Snakk med oss om fortid, nåtid og 

muligheter i framtiden. Ikke ha fokus på bare en kroppsdel eller ett symptom av gangen og det 

som skjer i behandlingsrommet her og nå. Se helheten. Se den enkelte.   

 

 

 

o Helsepersonell må ha kunnskap om ungdoms behov 

 

Ungdomstiden er helt spesiell. Vi utvikler oss raskt, vi modnes og forandres fra dag til dag. Alt er i 

endring, og spesielt i overgangen til voksenorienterte tjenester er det mye som skal endres på en gang. 

Da kan det lett bli for mye for mange, og i verste fall kan man falle ut av både behandlingen og 

systemet. Ungdom bør slippe å stå alene med helt nye behandlere i et helt nytt system. Hvis 

helsepersonell opplæres til å tenke på ungdom som en egen pasientgruppe, og er oppmerksom på 

hvordan man kommuniserer godt med ungdom, kan man unngå at kravene som stilles til ungdom 

oppleves som for store, og forhåpentligvis unngå at behandlingen oppleves som for stressende til å 

fortsette.  

 

Dette prinsippet kan møtes ved å:  

  

 Ha kunnskap om å samtale med ungdom, inkludert samtaler om seksualitet og seksualtekniske 

hjelpemidler  

 Kunne fortelle om rettighetene ungdom har på en måte som er forståelig og hjelpsom 

 Ha kunnskap om at det å ikke få ha med seg foreldrene sine til behandlingen kan være en stor 

bekymring   

 

 

o Det må være godt samarbeid mellom sykehus, kommune og skole 

 
For ungdom som mottar tjenester fra flere instanser er det viktig at disse har en helhetlig tilnærming 

og god kontakt med hverandre. Tjenestene må ha god kunnskap om hverandre, samarbeidskultur, 

gjerne felles møtepunkt og kursing. Det er trygt for ungdom om de forstår at helsepersonell 

samarbeider godt på tvers av enheter/klinikker og at helsepersonell fra voksenmedisinen har god 

kjennskap til de som jobber i BUP/Barneavdelingen. (Både hvem de er, og hvilke tilbud som finnes.) 

Det er forvirrende når helsepersonell sier og mener forskjellige ting om hva som feiler deg, hva som er 

lurt å gjøre, og hvilken behandling du skal ha. Ved overgangen fra barneorienterte til voksenorienterte 

tjenester bør kontakten opprettholdes og informasjon videreformidles, etter samtykke fra ungdommen. 

Helsepersonell bør snakke med ungdom også om ulempene ved å ikke dele noe informasjon.  

 

Dette prinsippet kan møtes ved å:  

 

 Gi skole og kontaktlærer informasjon om diagnose og behandling fra sykehuset, i samarbeid 

med pasienten.  

 Ha tydelige rutiner for gode overganger. 

 Avholde et overføringsmøte mellom involverte instanser, eventuelt ha en ansvarsgruppe.  

 Når pasienten har sammensatte behov; tilby fast koordinator/kontaktperson. 

 Utarbeide behandlingsplaner som evalueres regelmessig på et språk ungdom kan forstå.  

 Dersom behandlere i barne- og voksenmedisinen har forskjellige meninger; snakk sammen 

først og snakk deretter med ungdommen (og deres nærmeste). 

 

 

 

 



o Å ta vare på pårørende er å ta vare på pasienten 

 

Ingen er viktigere for oss enn våre nærmeste. Det er de som er glade i oss, deler hverdagslivet med 

oss, kjenner oss best og berøres av sykdommen. Det er viktig at familien skjønner hva ungdom trenger 

og hvordan de kan hjelpe på en god måte. Noen ganger tar foreldre/familien over oppgaver og 

avgjørelser som vi bør ta selv.  

 

Dette prinsippet kan oppnås ved å: 

 

 Spør hvordan ungdommen ønsker å involvere familien sin. Noen vil ikke ha dem med, andre 

trenger dem. Ungdom må få velge.  

 Tilby familiesamtaler. 

 Aktivt etterspørre hvordan familie påvirkes av situasjonen, og hvilke behov de har, inkludert 

søsken.  

 Utvikle eget informasjonsmateriell rettet mot foreldre og søsken. 

 Lettere å gi pårørende fullmakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle sitater som kan brukes ved presentasjon av prinsippene (legg gjerne ved flere fra andre UR): 

 

«Overganger er skumle»  
Ungdomsrådet Nordlandssykehuset, 2018 

 

 

«Vi skulle gjerne sluppet å ha noe med dere å gjøre i det hele tatt. Men når det først er sånn at vi 

trenger dere, så er det viktig at dere hjelper oss sånn at sykdommen tar så liten plass som mulig livene 

våre. Da tenger vi å møte en helsetjeneste som ser akkurat det og hjelper oss med akkurat det.» 

Ungdomsrådet Nordlandssykehuset, 2017 

 

 

«Det er viktig å huske at: Livet er ikke på stopp bare fordi du er på sykehus!» 

Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset, 2019 

 

  

«Det er fire behov ungdom som er innlagt på sykehus ønsker å oppleve: samarbeid, kjærlighet, 

ydmykhet, trygghet.»  

       Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset, 2019
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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 Meldt forfall 

Espen Kummeneje NITO X 

Hanne Vang Fellesorganisasjonen X  

Johanna C. Unga Rest Akademikerne Meldt forfall 

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet Meldt forfall 

Karen Lorentzen Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen X  

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund X 

Ole I. Hansen Fagforbundet X  

Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund X  

Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund Forfall 

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 

Ole Martin Olsen Drifts- og eiendomssjef 

Kristine Brevik Kvalitets- og utviklingssjef 

Sigrid Skalle Jensen Rådgiver 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

15/2020 Godkjenning innkalling og saksliste KG 

 Innkalling og saksliste godkjent uten merknader.  
 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

16/2020 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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Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  

17/2020 Styresak 25/2020 – Årlig melding 2019 - Oppdragsdokumentet 

 Kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik innledet og redegjorde for innholdet i 
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut den 9. mars 2020. 
 

Saken ble tatt opp til drøfting.  
 

Saker som må avklares:  
Det sjekkes av HR om det ansettes psykologspesialister som ikke er utdannet psykologer.  
 

I årlig melding lages det en formulering slik at overbelegg (eksempelvis to personer på 
enmansrom) kommer med på lik linje som korridorpasienter.  
 
Vedrørende riksrevisjonens rapport så må det også gjelde for sykepleiere og ikke kun 
legeressurser slik det står i saksfremlegg.  
 
Det sjekkes om det lages det ny avtale mellom FIN og opptreningssenter (da denne gikk ut 
31.12.19).  
 
Partene er enige om følgende:  
1. Partene tar Årlig melding 2019 til orientering.  
2. Partene vurderer at den overordnede status for gjennomføring av oppdraget gjennom 

2019 er tilfredsstillende, og at administrerende direktør i 2020 følge opp punkter i 
oppdragsdokumentet som ikke er gjennomført i 2019. 

3. Partene er enige i at arbeidet med rekruttering og stabilisering av psykologspesialister 
skal prioriteres.  

 
Protokolltilførsel:  
 
Norsk psykologforening finner det nyttig å se deler av årlig melding i sammenheng med sak 
22/2020, bruk av deltid, midlertidige stillinger og innleie av arbeidskraft. Psykologforeningen 
mener at saksfremleggene dessverre indikerer at Finnmarkssykehuset ikke tar på alvor 
utfordringene vi har innen psykisk helsevern og rus. Vi oppnår ikke målsetninger, og 
innleiekostnadene øker. Det er flere faktorer i dette, men et vesentlig punkt er tilgang på 
kompetent helsepersonell. Denne kommentarer vil ta for seg dette. 
For å bedre situasjonen beskrives følgende i saksfremlegget, sitat Vedlegg 1 styresak 25/2020, 
øverst side 2: «Tiltakene ligger i løsningsstrategien som blant annet inneholder målrettede 
rekruttering og stabiliseringstiltak». 
Dette mener Psykologforeningen nærmest er å føre Finnmarkssykehusets styre bak lyset. Vår 
erfaring er at arbeidet med dette er mangelfullt. Et klart eksempel: Fra lønnsoppgjøret 2019 er 
det mellom Finnmarkssykehuset og Psykologforeningen protokollført at partene skulle sette 
seg sammen for å jobbe med utfordringene knyttet til rekruttering og stabilisering av 
psykologer og psykologspesialister, og komme med forslag til hvordan situasjonen kan bedres. 
Det ble satt en frist til 01. november 2019 for dette arbeidet. Dette har Finnmarkssykehuset 
som arbeidsgiver ikke fulgt opp. Psykologforeningen har etterlyst dette og purret på, uten 
respons fra arbeidsgiver. Psykologforeningen mener derfor der er grunn til å påstå at 
Finnmarkssykehusets styre villedes ift. hvordan det jobbes med rekruttering og stabilisering. 
Psykologforeningen vil anbefale styret å lese protokollen fra forhandlingene mellom 
Finnmarkssykehuset og Psykologforeningen fra mellomoppgjøret 2019, og merke seg at 
Finnmarkssykehuset som arbeidsgiver har unnlatt å delta i dette. Vi har konkrete eksempler fra 
senere tid på at stillinger ikke lyses ut, og at sykepleiere og pedagoger ansettes i 
psykologstillinger. Dette er ikke holdbart. 
 
Alf Martin Eriksen /S/  
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Sak nr: Sakens navn:  

18/2020 Styresak 26/2020 – Årsregnskap og styrets beretning 2019 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet slik det 
ble sendt ut den 9. mars 2020. 
 
Saken ble tatt opp til drøfting.  
 
Partene er enige om følgende:  
1. Partene tar det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert 

kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat fastsettes som 
Finnmarkssykehuset HFs regnskap for 2019 til orientering. 

2. Partene er enige i at det innstilles ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets 
retningslinjer for lederlønnsfastsettelse.  

 
Protokolltilførsel:  
NSF mener at årsak til overtidsbruk er til stor del fordi grunnbemanningen er for lav og tar ikke 
høyde for aktivitetsendringer.   
Kicki Nytun /S/ 

 

Sak nr: Sakens navn:  

19/2020 Styresak 27/2020 - Virksomhetsrapport 2/2020 Finnmarkssykehuset HF – Ettersendt 
12. mars 2020 

 Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen og økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og 
redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet slik det ble sendt ut den 12. mars 2020. 
 
Saken ble tatt opp til drøfting.  
 
Partene er enige om følgende:  
1. Partene tar Virksomhetsrapport 2/2020 Finnmarkssykehuset HF til orientering.  

 

 

Sak nr: Sakens navn:  

20/2020 Styresak 28/2020 – Nyoppnevning av medlemmer i Brukerutvalget i 
Finnmarkssykehuset HF for perioden 26. mars 2020 – mars 2022 

 Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen innledet og redegjorde for innholdet i 
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut den 9. mars 2020. 
 
Saken ble tatt opp til drøfting.  
 
Partene er enige om følgende:  
1. Partene er enige i at styret i Finnmarkssykehuset HF oppnevner leder, nestleder, 

medlemmer og varamedlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF for perioden 
26. mars 2020 – mars 2022 som følger:  

 

Organisasjon Forslag til nye medlemmer Varamedlem 

SAFO Kjell Magne Johansen, 
Hammerfest - leder 

Erik Lemika, Hammerfest 

FFO  Gro Johansen, Lakselv – 
nestleder 

Elin Mary Sabbasen, Tana 

FFO Unni Salamonsen, Alta Synnøve Pettersen, 
Kokelv 

FFO Mental Helse Fred Magne Johansen, 
Nordkapp 

Gøril Hvidsten, Lakselv 

FFO Mental Helse Marius Eriksen, Kirkenes Torhild Ackermann, 
Kirkenes 
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Kreftforeningen Tove Hardersen, Alta  Sissel Wollmann, Sør-
Varanger 

RIO Tom-Kristian Tommen Hermo, 
Hammerfest 

Fay Charlotte Ek, Alta 

Eldrerådet i Troms og 
Finnmark  

  

Samisk representant Else Marie Isaksen, Karasjok Torvald Tretteskog, 
Porsanger  

 

2.    Partene er enige at det delegeres til administrerende direktør å oppnevne representantene 

for Eldrerådet.  
 

 

Sak nr: Sakens navn:  

21/2020 Organisatorisk endring lager øst og lager vest, i henhold til Hovedavtalen: § 30 
(ordinær drift) 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet slik det 
ble sendt ut den 9. mars 2020. 
 
Saken ble tatt opp til drøfting.  
 
Partene er enige om følgende:  
1. Organisatorisk endring lager øst og lager vest anses som en mindre organisatorisk endring.  
2. Iverksetting av endringen iverksettes innen 1. april.  
3. Partene er enige i at tillitsvalgte skal tas med tidlig inn i prosessen.   

 

Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  

22/2020 Bruk av deltid, midlertidige stillinger og innleie av arbeidskraft 2019 

 Konstituert HR-sjef Kenneth Grav innledet og redegjorde for innholdet i informasjonsnotatet 
slik det ble sendt ut den 9. mars 2020. 
 
Kicki:  
NSF ønsker svar på hvordan ledelsen i Finnmarkssykehuset HF stiller seg til saken om at 
foretak har saksøkt spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid.  
Svar: Finnmarkssykehuset har en praksis om heltidsstillinger.  
 
Vedtak:  
1. Partene tar informasjon om bruk av deltid, midlertidige stillinger og innleie til orientering.  

 

Sak nr: Sakens navn:  

23/2020 Styresak 28/2020 – Nye Hammerfest sykehus totalentreprise – innløsning av opsjon- 
muntlig informasjon 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken vedrørende Nye Hammerfest sykehus 
totalentreprise – innløsning av opsjon.  
 
Status: Finnmarkssykehuset får en innstilling fra sykehusbygg i løpet av dagen 16. mars om det 
anbefales innløsing av opsjon. Det forhandles på kontrakt og økonomi.  
 
Vedtak:  
Partene tar informasjon om nye Hammerfest sykehus totalentreprise – innløsning av opsjon til 
orientering.  
 
Protokolltilførsel:  
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Den norske legeforening, overleger er bekymret for antall kontorplasser i nye Hammerfest 
sykehus. Det sendes en e-post til administrerende direktør vedrørende dette. Ønsker en 
bekreftelse på at dersom det blir for lite kontorer, så vil administrasjonen flytte ut av lokalene i 
nye Hammerfest sykehus.   
Thoralf Enge /S/ 

 

Sak nr: Sakens navn:  

24/2020 Orientering om Finnmarkssykehuset HFs boligstrategi 

 Drifts- og eiendomssjef Ole Martin Olsen innledet i saken og informerte om 
Finnmarkssykehuset HFs boligstrategi. Boligstrategien og tildelingskriterier sendes ut sammen 
med protokollen.  
 
Spørsmål:  
Med tanke på rekruttering er det viktig å ha boligtilbud på plass. Bekymret for om mangel på 
boliger gjør det vanskeligere å rekruttere.  
Svar: Finnmarkssykehuset har boliger tilgjengelig for prioriterte grupper og vil være 
behjelpelig med å finne boliger i det private markedet.  
 
Spørsmål:  
Elevhjemmet i Kirkenes anses som for langt unna sykehuset og det går ikke kollektivtransport. 
Hva gjøres for å løse dette?  
Svar: SDE jobber med endringer for å treffe målgruppa bedre, og det ses på mulighet for å 
ordne skyss fra Elevhjemmet til sykehuset.  
 
Spørsmål: 
Vil leieprisene bli mye dyrere når foretaket selger alle boligene? Da oppsigelser ble sendt ut 
burde det vært gitt informasjon om at de ikke ville bli uten bolig.  
Svar: Når bolig leies hos Finnmarkssykehuset er prisene gitt når kontrakten inngås, prisen 
følger konsumprisindeks.  
 
Vedtak:  
Partene tar informasjon om Finnmarkssykehuset HFs boligstrategi til orientering.  
 

 

Sak nr: Sakens navn:  

25/2020 Informasjon om personelldisponering i forbindelse med koronaviruset covid-19 

 Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen og konstituert HR-sjef Kenneth Grav innledet 
og redegjorde for innholdet i informasjonsnotatet slik det ble sendt ut den 12. mars 2020. 
 
Foretaket er nå i gul beredskap. Anbefaler alle å holde seg oppdatert på informasjon på 
intranettsiden.  
 
Nok personell er kritisk fremover. Klinikkene har laget planer for nedtak av elektiv aktivitet 
som bygger på medisinskfaglig vurdering. Det jobbes må å kartlegge personell utenom 
foretaket. Det kommer ut info om dette på nett, og foretaket ber de som kan, om å melde seg. 
Det jobbes også med å reaktivere personell som jobber administrativt over i klinisk drift. Når 
det gjelder pensjonister er dette løftet opp på overordnet nivå for å avklare at de ikke taper 
pensjon.  
 
Etablert samarbeid med kommunene. Samhandlingskoordinator Vivi Brenden Bech er 
kontaktpunkt til kommunene. 
 
Det jobbes med å få på plass teststasjoner i Hammerfest og Kirkenes i samarbeid med 
kommunene. Det er laget eget flytskjema for indikasjon for testing blant Finnmarkssykehusets 
ansatte.  
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Etablering av triagering ved Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes. Dette er en sak på 
ledermøtet i morgen.  
 
Det er innført skallsikring av bygg og adgangskontroll i Hammerfest og Kirkenes. 
 
Nye og strengere karanteneregler i kommunene gjør det utfordrende å få inn vikarer. 
Virksomhetsleder kan ta beslutning om kritisk personell unntas karanteneregel, og det lages et 
skjema for å sjekke om personell kan tas inn i drift. Basert på score beslutter klinikksjef om 
personer som skulle vært i karantene tas inn i drift.  
 
Spørsmål 
Lærlinger i ambulansen er sendt hjem, kan dette gå ut over lærlingetida?  
Svar: Kenneth sjekker dette, og sender ut info til orientering. 
 
Spørsmål:   
Hvordan blir likviditeten for foretaket fremover? 
Svar: akkurat nå konsentrerer foretaket seg om situasjonen vi er inne i og ha tilstrekkelig med 
personell for å ivareta pasientene. Det vil også komme tilførsel av midler til foretaket for å 
håndtere situasjonen. Alle ekstra kostnader skal på eget prosjektnummer. Dette drøftes også 
overordnet. Gjennomfører oppfølgingsmøter med nivå 2. 
 
Oppfordring: 
Det er viktig med løpende og tett dialog. Tillitsvalgte har ikke vært innkalt til møter før i dag, og 
reagerer på dette. Tillitsvalgte må være med fra starten, og vil hjelpe til med ut fra rammene vi 
har. Kommer avtale om arbeidstid, varslingsfrister.  
Svar: HR lager et system for tillitsvalgte  
 
Spørsmål:  
Ledere som settes i klinisk virksomhet – hvordan blir det med overtid.  
Svar: følger regelverket.    
 
Spørsmål:  
De som er % ufør, kan de jobbe mer enn den delen de er ufør?   
Svar: Det må avklares med nav om de kan jobbe mer. HR sender dette inn til Helse Nord, slik at 
dette kan tas inn på overordnet nivå.  
 
Innspill:  
Ambulansepersonell kan ikke ha hjemmevakt slik situasjonen er nå.  
Svar: tar dette med videre til prehospital 
 
Spørsmål:  
Ansatte på poliklinikkene i Hammerfest er bekymret og føler seg ubeskyttet fordi 
poliklinikkene ble åpnet en time etter at avdelingslederne besluttet å stenge de på torsdag.  
Svar: Spørsmålet er videresendt til klinikken.  
 
Vedtak:  
Partene tar saken om personelldisponering i forbindelse med koronaviruset covid-19 til 
orientering. 
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Sak nr: Sakens navn:  

26/2020 Eventuelt 

1.  Det innkalles til et eget drøftingsmøte denne uka vedrørende turnus.  

2.  Oppfordrer alle ansatte om å oppdatere personlig informasjon i personalportalen. 

3.  HR sender ut e-post vedrørende lønnsoppgjøret.  
 

 
Møtet avsluttet kl. 11:00 
 
 
 
   
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 X 

Stian Johnsen FTV Delta X 

Runa Leistad  FHVO X 

 

Arbeidsgiverrepresentant Stilling Til stede 
Eva Håheim Pedersen Adm. dir. Fra sak 23/20 

Kenneth Grav  Konstituert HR-sjef  X 

Jonas Valle Paulsen  Klinikksjef Hammerfest X 

Jørgen Nilsen  Klinikksjef prehospital X 

Ole Martin Olsen  Drift- og eiendomssjef X 

 

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

Inga Siri Hemis BHT X 
 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

14/20 Innkalling og saksliste 
Vedtak: FAMU godkjenner innkalling og saksliste. 
 

OIH 

15/20 Referat forrige FAMU 
Vedtak: FAMU godkjenner referatet.  
 

OIH 

16/20 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. 
 
Innspill på møtet: 
Generelt: Foretaket er i krevende tider. Det er viktig at alle bidrar, og 
samtidig har fokus på å ta vare på hverandre. 
Virksomhetsrapport 2/2020 Finnmarkssykehuset HF 
Ingen kommentar. 
Årsregnskap og styrets beretning 2019 
 
Årlig melding 2019 – Oppdragsdokumentet 
 
Nyoppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i 
Finnmarkssykehuset HF for perioden 26. mars 2020 – april 
2022 
 
Vedtak: FAMU tar styresakene til orientering, med innspill som kom på 
møtet. 
 

OIH 

17/20 Oppfølging revisjon klima og miljø AE 
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Foretaket har fulgt opp revisjonen fra DNVGL etter ISO14001 3. og 4. 
desember. Det er utarbeidet en handlingsplan for å lukke avvikene, samt 
en intern plan for å følge opp observasjoner og forbedringsforslag. 
Foretaket har svart ut DNVGL innen fristen 3. mars, og det forventes at 
avvikene lukkes.  
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  
 

18/20 Årsrapporter bedriftshelsetjenesten 
FAMU behandler årsrapportene fra Sør-Varanger BHT, Frisk i Nord BHT 
og Hemis BHT. Det ble inngått nye avtaler i 2019. Et viktig arbeid har 
vært å få på plass samarbeidsplaner for planlagte aktiviteter med 
avdelingene. Det har vært noen utfordringer med dette. Samarbeidet for 
øvrig har vært bra.  
 
Innspill på møtet: 

- Hva ble resultat av Sør-Varanger BHT sitt bidrag til vurdering av 
to senger på pasientrommene på Kirkenes sykehus? Saken er 
behandlet i Kvamråd klinikk Kirkenes.  

o Tillitsvalgt NSF ber om at situasjonen med to pasienter 
på rommene følges opp i klinikken når tilbake i 
normalsituasjon etter Koronoaviruset.  

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

AE 

19/20 Årsrapport AKAN 
FAMU behandler årsrapport fra AKAN-utvalget. Utvalget gjennomførte 
ett møte i 2019. Det er fire AKAN-kontakter i foretaket. Erfaringer viser 
gode resultat av gjennomførte AKAN-opplegg. 
 
Innspill på møtet: 

- Er det gjort noen tanker om antallet AKAN-opplegg. Lavt i 
forhold til antall ansatte? Det er fokus på å følge opp de som er 
ansatt i foretaket. 

- Er det planlagt informasjonsskriv om AKAN som kan sendes ut? 
Dette er planlagt, men det har ikke vært tid til å gjennomføre 
enda. 

- Behov for flere AKAN-kontakter? Det er jobbet for å få flere, men 
det har vært utfordrende å rekruttere flere. Kom gjerne med 
innspill.  

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

KG 

20/20 Overordnet resultat ForBedring (muntlig) 
ForBedring 2020 ble gjennomført i perioden 3.-26. februar. Deltakelsen i 
foretaket var rekordhøy, med en samlet svarprosent på 77%. Klinikk 
Hammerfest manglet tre svar for å klare 70%, og de øvrige klinikkene var 
over 70%.  
 

AE 



Side 3 av 4 

Overordnet holder resultatet seg stabilt sammenlignet med 2019. 
Unntaket er «Opplevd lederadferd» og «Toppleders rolle i 
pasientsikkerhetsarbeidet», som begge har en svak nedgang.  
 
Generelt er resultatene høye på de fleste temaene, med over 70. De 
laveste resultatene er på «Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet», 
«Fysisk miljø» og «Oppfølging», der resultatet er under 70 på alle tre 
temaene. 
 
Det pågår en diskusjon rundt oppfølgingsarbeidet etter ForBedring. 
Spørsmålet er hvorvidt oppfølgingen av undersøkelsen skal utsettes på 
grunn av situasjonen med Koronoaviruset. Tre alternativ diskuteres: 

1. Oppfølging som normalt med samme tidsfrister som tidligere. 
2. Oppfølging som normalt, men med utsatte tidsfrister. 
3. Utsatt oppfølging. Rapportene sendes ikke ut på nåværende 

tidspunkt.  
 
Styringsgruppen for ForBedring skal behandle saken 16. mars.  
 
Innspill på møtet: 

- FHVO mener det er viktig med oppfølging, og eventuelt utsetter 
tidsfristene litt.  

- Hvor kan spørsmål til endringer i undersøkelsen rettes? Dette 
meldes videre til regional gruppe. Undersøkelsen er nasjonal, og 
det er vedtatt å ikke endre spørsmålene i en periode for å sikre 
mulighet til å sammenligne år til år. 

 
Forslag til vedtak: FAMU er fornøyd med god svarprosent i foretaket. 
FAMU ber klinikksjefene følge opp at enhetslederne går igjennom 
rapportene med sine ansatte, og utarbeider handlingsplan. FAMU ber om 
en status på arbeidet med handlingsplaner til møtet i juni. 
 
Vedtak: FAMU er fornøyd med god svarprosent i foretaket. FAMU ber 
klinikksjefene følge opp at enhetslederne går igjennom rapportene med 
sine ansatte, og utarbeider handlingsplan. 
 

21/20 Prosedyre for melding av HMS-avvik 
På bakgrunn av Arbeidstilsynets tilsyn i klinikk Prehospital, er det 
utarbeidet forslag til prosedyre for melding av HMS-avvik i 
Finnmarkssykehuset. FAMU får utkastet til behandling. Utkastet 
innebærer ingen endring fra dagens prosedyrer og praksis. Avvik meldes 
og behandles i DocMap. 
 
Innspill på møtet: 

- Det er bra at det synliggjøres hvordan tilbakemeldinger til 
melder blir gitt. 

- Til del 3: Kan det synliggjøres hva som er «normale variasjoner»? 
 
Forslag til vedtak: FAMU støtter forslåtte prosedyre. 
 
Vedtak: FAMU støtter foreslåtte prosedyre. FAMU ber om at «normale 
variasjoner» forklares nærmere.  
 

AE 

22/20 Orienteringssaker 
1. Referat Kvamråd klinikk Hammerfest 05.02.20 

OIH 
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Er POP oppe og går? Nei ikke enda, men stilling er lyst ut. 
 

2. Referat Kvamråd klinikk Prehospital 13.02.20 
3. Orientering status Arbeidstilsynets tilsyn klinikk prehospital 

(muntlig) – ved klinikksjef prehospital 
Det har pågått dialog med Arbeidstilsynet på oppfølging av 
tilsynet i ca. ett år. Med den nye prosedyren på HMS-avvik, 
forventes det at dette avviket kan lukkes. Klinikken har også 
fokus på det med melding av avvik, og å sikre tilbakemelding til 
de ansatte. 
 
Det gjenstår avvik som gjelder opplæring på vold og trusler, og 
informasjon og opplæring på manuelt arbeid. Klinikken har 
planlagt opplæring, men dette utsettes pga. situasjonen med 
Korona.  
 

4. Referat Kvamråd SDE 09.03.20 
5. Referat Kvamråd Sami Klinihkka 28.02.20 

 
Vedtak: FAMU tar sakene til orientering.  
 

23/20 Eventuelt 
Beredskapssituasjonen Koronoa 
Det gjøres en stor jobb i arbeidet tilknyttet situasjonen med Koronavirus. 
Blant annet gjøres det nå en kartlegging av helsefagressurser som ikke 
jobber pasientrettet.  
 
Det er innført adgangskontroll med sykehusene. Ansatte må ha med ID-
kort. Kortproduksjon er utvidet for å sikre at ansatte som ikke har dette 
får. Viktig å kontrollere køene så ikke besøkende står for tett.  
 
Det jobbes regionalt med spørsmål om hjemmevakt for 
ambulansepersonell.  
 
Det er viktig at basale smitteverntiltak følges. Kan vernetjenesten være 
en ressurs for å bistå til oppfølging? 
 
Karantenereglene som kommer fra kommuner har unntaksmuligheter 
for kritisk personell.  
 
Budskap fra helseministeren er at helsetjenestene nå jobber som en 
helsetjeneste (lokale og spesialisthelsetjenesten). Ansvar fordeles 
mellom regionene. Det kommer tilleggsbevilgninger for at økonomien 
ikke skal bli en begrensning.  
 

OIH 

24/20 Saker til neste møte 
- Styresaker 

OIH 
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