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

2021/11 Beate Juliussen Hammerfest, 20.04.2021 
 
 
Saksnummer 30/2021 
 
Saksansvarlig:  Beate Juliussen, administrasjonssjef  
Møtedato:   27. april 2021 

 

Referatsaker 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 17. mars 2021 
2. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 19. april 2021 
3. Referat fra FAMU 19. april 2021 
 
Siri Tau Ursin 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 
1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 17. mars 2021 
2. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 19. april 2021 
3. Referat fra FAMU 19. april 2021 
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Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
17. mars 2021 

Beate Juliussen 
17.03.2021 
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Kjell Magne Johansen Leder Til stede  

Gro Johansen Nestleder Til stede  

Unni Salamonsen Medlem Til stede  

Fred Magne Johansen Medlem  Forfall  

Marius Eriksen Medlem  Til stede  

Tove Hardersen Medlem Til stede  

Tom-Kristian Tommen Hermo Medlem Til stede Deltok fra sak 07/2021 

Astrid Daniloff Medlem Til stede  

Else Marie Isaksen Medlem Til stede  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonssjef 

Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef, deltok på sak 05/2021 og 06/2021  

Vivi Brenden Bech Kvalitets- og utviklingssjef, deltok på sak 07, 08 og 09/2021 

Mette Kjær Forskningsleder, deltok på sak 10/2021 

Bjørn Erik Johansen Avdelingsleder pasientreiser, deltok på sak 11/2021 

Andre:  

Mette Elisabeth Eriksen Pasient- og brukerombud, deltok på sak 04/2021 

 
  

 
 

  



 Side 3 
 

 

 

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 01/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det innkalles til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt 
møteplan onsdag 17. mars 2021 på Teams kl. 09.00-14.00. 
 

Saksnummer Sakens navn 
01/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
02/2021 Godkjenning av referat fra BU møte 15. desember 2020 
03/2021 Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg møte 3. mars 2021 
04/2021 Pasient- og brukerombudet, årsrapport 2020 og fokusområder fremover 

v/Mette Elisabeth Eriksen 
05/2021 Medisinsk fagsjef orienterer 
06/2021 Valg av representant til ernæringsråd 
07/2021 Årlig melding 2020 
08/2021 Oppdragsdokumentet 2021 
09/2021 Pasientsikkerhetsuka 2021 
10/2021 Brukermedvirkning i forskning  
11/2021 Pasientreiser 

v/Bjørn Erik Johansen  
12/2021 Orienteringssaker 

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

a. Reiseregninger 
b. Samisk språkutvalg 
c. Kommunikasjon med Finnmarkssykehuset (innkallinger o.l.) 
d. LIS utdanning – deltakelse fra BU 

13/2021 Referatsaker 
1. Protokoll brukerutvalgsmøte SANO 7. desember 2020 
2. Protokoll fra Regionalt brukerutvalgsmøte 21. januar 2021 
3. Resolusjon HLF Karasjok etter årsmøte 2019 
4. Invitasjon til høringsinnspill. Strategi for forsknings- og innovasjon i Helse Nord 

2021-2025   
14/2021 Eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.   

Sak 02/2021 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
15. desember 2020 

 
Vedtak: Referatet fra brukerutvalgsmøte 15. desember 2020 
godkjennes.  

 

Sak 03/2021 Referat AU-møte 3. mars 2021 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 2. desember 2020 til 
orientering. 
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Sak 04/2021 Pasient- og brukerombudet, årsrapport 2020 og 
fokusområder fremover 

 Pasient- og brukerombud Troms og Finnmark, kontor Hammerfest, 
Mette Elisabeth Eriksen innledet i saken.  

 
 Det ble gitt innspill til ombudet om viktighet av å ivareta den samiske 

pasienten, god kommunikasjon og dialog mellom pasient og 
helsepersonell og oppfordring om å ta kontakt/henvise dersom det er 
noen som har saker ombudet kan bidra i.  

      
Vedtak:  
Informasjon fra pasient- og brukerombudet tas til orientering. 
 

Sak 05/2021 Medisinsk fagsjef orienterer 
Medisinsk fagsjef, Harald G. Sunde innledet i saken.   
• Kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell 

Det jobbes med å få inn sjekkpunktet «hva er viktig for deg» i 
sykepleier notatet Det jobbes også med å få frem viktigheten av 
kommunikasjon i legespesialiseringsutdanningen. 

• Orientering om covid-19 
Driften har blitt lagt om så godt som det lar seg gjøre for å håndtere 
situasjonen. Det er gjort en stor jobb med opplæring av personell, 
rett personell på rett sted og få riktig utstyr på plass. 
Vaksineringsgraden av ansatte i Finnmarkssykehuset er god, samt 
at en har fått vaksinert kronikere som ikke har fått vaksine i 
kommunene. Når det gjelder utenlandske vikarer så må de i 3 
dagers karantene og testes negativt før de kan begynne i jobb. 
Vikarer fra andre steder i landet oppfordres til å teste seg ved 
ankomst, men det er ikke pålagt.   

• Orientering om infusjonspumper/sett 
Infusjonssett til BD- og Alarispumper er trukket tilbake på grunn av 
forfalsket steriliseringssertifikat hos underleverandør. Det jobbes 
på regionalt nivå med å finne alternative pumper og infusjonssett. 
Det er ikke bevist økt sepsis eller infeksjoner ved bruk av disse 
pumpene. Bruker andre sett, pumper eller alternativer der det er 
mulig. Har dialog med pasienter om bruk av disse pumpene dersom 
andre alternativer ikke er mulig. Les sak i iFinnmark.   

• Orientering om desentralt dialysetilbud  
Personer som har behov for dialyse skal ikke ha mer enn 1 times 
reisevei hver vei til dialyse. Finnmarkssykehuset har et desentralt 
dialysetilbud som bygges opp på anmodning ved behov. Nå er det 
forespørsel inne for Hasvik og Kautokeino og er i dialog med disse 
kommunene.  

• Orientering om situasjonen i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) 
Det viser seg at pågangen av pasienter til BUP og alvorlighetsgraden 

https://www.ifinnmark.no/sykehuset-kan-matte-bruke-utstyr-med-feil-vi-ma-gjore-en-vurdering-sammen-med-pasientene/s/5-81-1364799
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har økt. Det jobbes for å løse dette. Har spilt inn til statsforvalteren 
og kommunene om at det er viktig å skjerme barn og unge, samt de 
som jobber med barn og unge slik at første linje tjenesten til disse 
fungerer.   

• Spørsmål om vedtak gjort i Stortinget 16.02.21: representantforslag 
om en enklere hverdag for synshemmede. Hva skal gjøres for å få 
dette til? Svar: Finnmarkssykehuset har ikke fått informasjon om 
dette, men kan gi en redegjørelse ved en senere anledning.  

 
Vedtak:  
Informasjon fra medisinsk fagsjef tas til orientering. 

 
Sak 06/2021     Valg av representant til ernæringsråd 

Medisinsk fagsjef, Harald G. Sunde innledet i saken.  
 
Vedtak:  
Tove Hardersen velges som brukerrepresentant inn i 
Finnmarkssykehuset HFs ernæringsråd.  

  

Sak 07/2021 Årlig melding 2020  
Kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech innledet i saken.  
 
Vedtak:  
Informasjon om årlig melding 2020 tas til orientering. 
 

Sak 08/2021 Oppdragsdokumentet 2021 
Kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech innledet i saken.  
 

Blir det mulighet for å komme med båt til nye Hammerfest sykehus? 
Svar: Nei, det er ikke lagt opp til direkte adgang til nye Hammerfest 
sykehus med båt.   
 
Vil det bli utvidet åpningstid for røntgen i Alta?  
Svar: står ikke noe om åpningstider i OD, dette vurderer klinikken ut fra 
behov.  
 
Innkallinger til Finnmarkssykehuset, hvordan fungerer dette? Styres 
det sentralt fra, hvem bestemmer hvor en skal, får en samkjørt 
innkallinger dersom en har flere ting som skal gjøres? Hva om en kun 
skal ha en kort konsultasjon og må reise en hel dag for å komme til 
legen?   
Svar: Det jobbes med samkjøring av innkallinger. Bakgrunn for at en 
skal til sykehus er med på å avgjøre hvor en skal. Det jobbes også med 

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81701
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81701
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e-helse poliklinikk for de som kan få konsultasjon på distanse. Når det 
gjelder rus og psykiatri er det tverrfaglige møter mellom Hammerfest 
sykehus, Kirkenes sykehus, Sámi Klinihkka og Klinikk Alta.  
 
Det bes om en sak til Brukerutvalget hvor temaet innkallinger til 
Finnmarkssykehuset belyses.  

 
Vedtak:  
Informasjon om oppdragsdokumentet 2021 tas til orientering. 
 

Sak 09/2021 Pasientsikkerhetsdagene 2021 
Kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech innledet i saken.  
Det er opprettet en programkomite for hvert sted, her er det ønskelig å 
ha brukerrepresentanter med i planleggingen.  

 

Vedtak:  
Brukerutvalget stiller med følgende representanter til å delta i 
programkomiteene og eventuelt til å holde innlegg på 
pasientsikkerhetsdagene:  
 

Sted Dato  Representant 
Hammerfest 11.10.21 Kjell Magne Johansen og Tom-Kristian 

Tommen Hermo 
Karasjok 12.10.21 Else Marie Isaksen og Gro Johansen 
Alta 13.10.21 Unni Salamonsen og Tove Hardersen 
Kirkenes 15.10.21 Marius Eriksen og Astrid Daniloff 

 
 

Sak 10/2021 Brukermedvirkning i forskning 
Forskningsleder, Mette Kjær innledet i saken.  
 
Det anbefales at alle ser filmen om brukermedvirkning i forskning. De 
som skal bidra med brukermedvirkning i forskning, bør ta kurset.  
 
Link til film om brukermedvirkning i forskning.  
 
Link til kurs om brukermedvirkning i forskning. 
 

Vedtak:  
1. Brukerutvalget ønsker å bidra aktivt med brukermedvirkning i 
forskning.  
2. For at Brukerutvalgets medlemmer skal kunne bidra så godt som 
mulig må det legges til rette for opplæring i brukermedvirkning i 
forskning. 

https://helse-nord.no/Documents/Forskning/Brukermedvirkning/Gunnhild%20MASTER%20mindre%20versjon.mp4
https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=12
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Sak 11/2021 Pasientreiser 
Avdelingsleder for Pasientreiser i Finnmarkssykehuset HF, Bjørn Erik 
Johansen innledet i saken.  
 
Vedtak:  
1. Brukerutvalget ber om at dekning av utgifter må stå i forhold til 
faktiske utgifter en har i forbindelse med behandlingsreise.  
2. Brukerutvalget oppfordrer Pasientreiser HF at det legges til rette for 
mest hensiktsmessig og kortes mulig reisevei/tid for reise til 
behandling.    

Sak 12/2020 Orienteringssaker 

1. Muntlig informasjon fra BU leder:  
a) På grunn av covid-19 pågår det meste av møteaktivitet på Teams 

i alle råd og utvalg. Har deltatt i møter om nye Hammerfest 
sykehus, styremøter og forskningsstyret.  

 
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  

a) Tommen Hermo har deltatt i LFSO møte. Jobbes med digitalt 
FACT team (rus psykiatri). Ber om å få orientering om dette i 
BU.  

b) Ønskelig med orientering av rus/psykiatri tilbudet i 
Finnmarkssykehuset etter omorganiseringen.  
 

3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a) Reiseregninger – ber om at den enkelte tar kontakt med Beate 

Juliussen dersom det er behov for opplæring i 
Personalportalen.  

b) Samisk språkutvalg 
Finnmarkssykehuset har samisk språkutvalg. Dette har ikke 
vært operativt siden 26.11.18. Foretaksledelsen oppnevner 
nye representanter til utvalget. Brukerutvalgsrepresentanten 
er den som allerede er valgt inn, Else Marie Isaksen. Utvalget 
og sekretariatet legges til Sámi Klinihkka. Ny leder er Rita-Alise 
Porsanger-Moen. Sekretær er Turid Turunen.  

c) Kommunikasjon med Finnmarkssykehuset HF – det ble ikke tid 
til å snakke om dette temaet, så vil ta det opp senere.   

d) LIS utdanning – deltakelse fra Brukerutvalget. Det er ønskelig 
at Brukerutvalget deltar i opplæringen til leger i spesialisering 
ved å ha innlegg i deres undervisningsuker. Når dette er 
aktuelt vil det bli forespurt BU.   

 
 

Vedtak: 
Informasjon tas til orientering.  
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Sak 13/2021 Referatsaker 

1. Protokoll brukerutvalgsmøte SANO 7. desember 2020 
2. Protokoll fra Regionalt brukerutvalgsmøte 21. januar 2021 
3. Resolusjon HLF Karasjok etter årsmøte 2019 
4. Invitasjon til høringsinnspill. Strategi for forsknings- og innovasjon i 

Helse Nord 2021-2025   
 
Vedtak:  
1. Til referatsak 3 ber Brukerutvalget om en orientering vedrørende 

ØNH tilbudet i Finnmarkssykehuset.  
2. De øvrige referatsakene tas til orientering.  

 

Sak 14/2020 Eventuelt 
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 
- Brukerutvalget Helgelandssykehuset 

- Finnmark fylkeskommune  
- NHF Nord-Norge 

- SANKS Brukerråd - Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset 

 



 

Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest 
Telefon 78 42 10 00 – postmottak@finnmarkssykehuset.no – www.finnmarkssykehuset.no – Org.nr.: 983 974 880 

Protokoll - Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 19. april 2021 kl. 09.00 – 11.00 
Sted: Teams møte 
Saksnr: 2021/46 – Informasjons- og drøftingsmøter – Finnmarkssykehuset 2021 - 2022 
 

Arbeidstaker Organisasjon Forkorting Tilstede 

Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening NPF x 

Eirik Johannes Olsson Norsk Fysioterapeutforbund NFF x 

Eivor Rasmussen Norsk Ergoterapeut forbund NEF x 

Odd Torbjørnsen Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon NITO x 

Hanne Vang Fellesorganisasjonen FO X – deltok til 10.10 

Henriette Joks Rest Akademikerne RA x 

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet UF Forfall 

Karen Lorentzen Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen AF/FF/PF x 

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund NSF x 

Ole I. Hansen Fagforbundet FagF x 

Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund NRF Forfall 

Stian Johnsen Delta D x 

Thoralf Enge Den norske legeforening - overleger DNLF/O Forfall 

Vakant Den norske legeforening – yngre leger DNLF/Y  

 

Vernetjenesten  Forkorting Tilstede 

Runa Leistad Foretakshovedverneombud FHVO x 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Siri Tau Ursin Administrerende direktør 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef – deltok til kl. 10.16 

Kenneth Grav HR-sjef 

Sigrid Skalle Jensen Forhandlingsleder 

Andreas Ertesvåg HMS-leder – deltok under behandling av sak 29/2021 

Astrid Balto Olsen  Administrasjonskonsulent / Referent 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

24/2021 Godkjenning innkalling og saksliste KG 

 Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.  

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

25/2021 Valg protokollsignering KG 

 Fra arbeidstakersiden ble Runa Leistad og Ole I Hansen valgt til signering av 
protokollen. HR-sjef Kenneth Grav signerer fra arbeidsgiversiden. 

 

 
Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  

26/2021 Styresak 28/2021 – Virksomhetsrapport 3-2021 Finnmarkssykehuset HF 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet slik det 
ble sendt ut 16. april 2021. 
 
Saken ble tatt til drøfting. 
 
Partene er enige om følgende: 
1. Partene tar styresak 28/2021 – Virksomhetsrapport 3-2021 Finnmarkssykehuset HF til 

orientering. 

 

mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no
http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Sak nr: Sakens navn:  

27/2021 Styresak 29/2021 – Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2021-2028 
og innspill til økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkludert rullering av 
investeringsplan til Helse Nord RHF 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet slik det 
ble sendt ut 13. april 2021. 
 
Saken ble tatt til drøfting. 
 
Partene er enige om følgende: 
1. Partene tar Styresak 29/2021 – Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 

2021-2028 og innspill til økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkludert rullering av 
investeringsplan til Helse Nord RHF til orientering. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

28/2021 Ferieavvikling 2021 

 HR-sjef Kenneth Grav innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet slik det ble sendt 
ut 13. april 2021. 
 
Saken ble tatt til drøfting. 
 
Partene er enige om følgende: 
1. Partene tar Ferieavvikling 2021 til orientering.  
2. Informasjons- og drøftingsmøte støtter de overordnede prinsippene for ferieavvikling 2021 

med de endringer som kom på møtet.  

 
Protokolltilførsel NSF 
Punkt 1 kulepunkt 4 i de overordnede prinsipper, gjennomføre ferieavviklingen til en lavest 
mulig kostnad. Dette betyr ikke at man utelukker sommeravtale. En slik avtale vil bidra til at 
ferieavviklingen kan gjennomføres med forutsigbarhet og unødvendig kostnadskrevende 
innleie fra byrå.  
 
Punkt 2 kulepunkt 2: 2 helger fri under 5 ukers ferie betyr at man skal ikke jobbe den ene 
helgen tilbake en annen gang under året.  
Når ferieperioden er fra uke 23-34 må det hensyn tas de som har barn med skoleferie, da det 
har vært vanlig med ferieperiode fra 25-33. 
 
NSF oppfatter at man legger ferielovens bestemmelser til grunn, dette motsies da man i samme 
dokument sier at hovedferieperioden er fra 7.6-29.8. Hovedferieperioden er iflg ferieloven 1.6-
30.9, og NSF kan ikke gå mot ferielovens bestemmelser. Det er fint at man ønsker det beste for 
ansatte slik at ferien kan foreslås uttatt når det er sommer i Finnmark, dvs fra 7.6-29.8 - men 
man må da endre fra hovedferieperiode til ønskelig ferieperiode for de ansatte in FIN. Det 
klinikkene selv kan avgjøre eller tilpasse lokalt er da hvis man skal hensyn ta skoleferie som 
starter langt senere enn 7.6. NSF er positiv til dette - men det må fremkomme tydelig at man 
ikke har ment å endre ferielovens bestemmelser.  
 
NSF påpeker at det er ikke lov å planlegge overtid - slik setningen " både ansatte med redusert 
stilling og ansatte i full stilling kan tilbys å jobbe ekstra i sommerferien så fremt 
arbeidstidsbestemmelsene overholdes". Dem som har 100% stilling jobber da overtid, og iflg 
AML §10-6.1"arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et 
særlig og tidsavgrenset behov for det" Nødvendigheten av overtid skal drøftes med tillitsvalgte. 
Overtid må ikke overstige 10 tim/uke, 25 tim/4 uker. Overtidsarbeid utover dette kan ikke 
pålegges uten samtykke fra ansatt. Spekter sier følgende " det er ikke tillatt å gjennomføre 
overtidsarbeid som en fast ordning. Overtid skal altså bare brukes i spesielle tilfeller. Det vil 
ikke være tillatt å inngå arbeidsavtale med arbeidstaker som faller inn under AML kap 10 om 
regelmessig bruk av overtidsarbeid med en kompensasjon for det. Når uforutsett hendinger 
eller forfall blant arbeidstakerne har forstyrret eller truer med å forstyrre drift kan det være 
tillatt med overtid. Men det er ikke nok at det oppstår et særlig arbeidspress - det skal også 
være uventet" 
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NSF mener derfor at når arbeidsgiver tilbyr ekstravakter er det fordi man vet at behovet finnes 
der - altså er det ikke uventet.  
 
At man i en ferieplanlegging mener man kan tilbys ekstravakter krever da en avtale med 
utvidet arbeidstid som alle HF kan inngå avtale med NSF sentralt (sommeravtale) og da er det 
ikke overtid men utøket arbeidstid.  
 
"Den enkelte medarbeider har ansvar for å planlegge ferien slik at man kan møte på jobb etter 
ferien iht arbeidsreglementet." NSF vil anta at dette er punk 10.1 i arbregl.  
 
NSF påpeker at ansatte som tilbakekalles fra ferie og går inn i turnus skal ha forskjøvet 
arbeidstid jmf overenskomst mellom NSF og Spekter kap III punkt 3.8. 

 

Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  

29/2021 Styresak 27/2021 - Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2021 - 
orienteringssak 

 HMS-leder Andreas Ertesvåg innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet slik det ble 
sendt ut 12. april 2021. 
 
Partene er enige om følgende: 
1. Partene tar til Styresak 27/2021 - Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 

2021 orientering. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

30/2021 Bistand til Helse Sør/Øst – muntlig informasjon 

 HR-sjef Kenneth Grav orienterte om bistand foretaket har gitt til Helse Sør/Øst i forbindelse 
med pandemien. 
 
Foretaket fikk henvendelse fra Helse Nord RHF om bistand til Helse SørØst på 
intensivsykepleiere på grunn av høyt smittetrykk. 
I foretaket har 3 intensivsykepleiere vært på Kalnes sykehus i Østfold for å bistå. Ytterligere 3 
intensivsykepleiere står på tur til å reise. Kalnes sykehus melder at smitten er på tur ned så 
sykehuset forventer at bistand ikke er nødvendig i fortsettelsen. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

31/2021 Eventuelt 

1 NSF stilte spørsmål om hvor står saken om sammenslåing mellom FIN/UNN? 
 
Arbeidsgiver svarer: 
Saken er satt på vent hos nasjonale myndigheter. 

2 NSF stilte spørsmål om hvor står saken om intensivnivå i Klinikk Kirkenes? 
 
Arbeidsgiver svarer: 
Saken er satt på vent mens Helse og omsorgsdepartementet jobber med en utredning av 
intensivvirksomhet på nasjonalbasis. 

 
Møtet avsluttet kl. 11.00 
 
 
 
____________________________________ _______________________________________ ________________________________________ 
Runa Leistad Ole I. Hansen Kenneth Grav 
Foretakshovedverneombud Fagforbundet Konst. HR-sjef 
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Referat FAMU 19.04.21 

Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Ole I. Hansen  FTV Fagforbundet Forfall 

Kicki Nytun  FTV NSF X 

Espen Kummeneje FTV NITO Forfall 

Stian Johnsen FTV Delta X 

Runa Leistad  FHVO X 

Thoralf Enge  1. vara - FTV DNLF Forfall 

 

Arbeidsgiverrepresentant Stilling Til stede 
Siri Tau Ursin Adm. dir. X 

Kenneth Grav  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 

Wenche Stenvoll Frisk i Nord BHT X 
 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

24/21 Innkalling og saksliste 
Det var en feil i oversikten over orienteringssaker i første utgave av 
sakslisten som ble sendt ut. 
 
Vedtak: FAMU godkjenner innkalling og saksliste. 
 

STU 

25/21 Referat forrige FAMU 
Hva er regel for bruk av varmejakker? 
Tilbakemelding fra klinikk Kirkenes: 
Grønne varmejakker kan brukes i henhold til Foretakets prosedyre. Alle 
må følge prosedyren; det er tillatt å bruke jakken inne på 
pauserom/kontor. Når du forlater pauserom/kontor skal du ta av jakken. 
Jakken skal ikke vises i kantine/korridorer eller andre steder i klinikken. 
 
Vedtak: FAMU godkjenner referatet.  
 

STU 

26/21 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. 
 
Innspill: 

•  Foretaket har en krevende økonomi. Det gjør noe med folk når 
det stadig snakkes om behov for nye tiltak. Dette kan påvirke 
sykefraværet.  

o NSF foreslår prosjekt i enhet med høyt sykefravær, der 
bemanningen økes. 

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

27/21 Status klima og miljø 
FAMU får informasjon om resultatet av miljøarbeidet, oppfølging av 
ledelsens gjennomgåelse og revisjon klima og miljø. Gjennomgangen 
viser at Finnmarkssykehuset jobber godt og systematisk med klima og 
miljø. 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

AE 

28/21 Årsrapport Sør-Varanger BHT 
FAMU behandlet årsrapporten fra Sør-Varanger BHT. Rapportene fra 
Hemis og Frisk i Nord ble behandlet på møtet i mars. Årsrapporten gir en 
oversikt over aktivitet, eventuelle utfordringer og anbefalinger.  
 
Innspill: 

• Positivt med samarbeid med vaksinering, der BHT har kontortid 
på sykehuset.  

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

AE 

29/21 Orienteringssaker 
1. Referat Kvamråd klinikk Kirkenes 25.02.21 

Det merkes at det har vært utfordringer med møterom og 
videokonferanser på Kirkenes sykehus. Det er iverksatt tiltak, sist 
fredag 16.04, og det jobbes med å få på plass bedre support av 
studioene. 

2. Referat Kvamråd stabsavdelinger 05.03.21 
3. Referat Kvamråd SDE 08.03.21 

 
Generelt: Oppfordrer klinikkene til å se på referatet fra klinikk Kirkenes 
på hvordan avvik beskrives i referatet fra Kvamråd. Det jobbes også med 
revisjon av felles mal for referat fra Kvamråd, der erfaringer fra Kirkenes 
blir tatt med.  
 
Vedtak: FAMU tar sakene til orientering.  
 

STU 

30/21 Eventuelt STU 

31/21 Saker til neste møte 
- Styresaker 
- Status sykefravær 
- Revisjon klima og miljø 
- Valg FAMU, inkludert leder/nestleder og AU 

STU 
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