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

2021/11 Beate Juliussen Hammerfest, 15.06.2021 
 
 
Saksnummer 47/2021 
 
Saksansvarlig:  Beate Juliussen, administrasjonssjef  
Møtedato:   21. juni 2021 

 

Referatsaker 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 2. juni 2021 
2. Referat fra Brukerutvalgsmøtet 10. juni 2021 
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 14. juni 2021  
4. Referat fra FAMU 14. juni 2021 
 
 
Siri Tau Ursin 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 
1. Referat fra Ungdomsrådsmøte 2. juni 2021 
2. Referat fra Brukerutvalgsmøtet 10. juni 2021 
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 14. juni 2021  
4. Referat fra FAMU 14. juni 2021 
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Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
2. juni 2021 

Beate Juliussen 
02.06.2021 
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Miriam Thi Flatlandsmo Berglen Leder Til stede  

Erik Karlstrøm Nestleder Til stede  

Benjamin Berglen Medlem Til stede  

Evelina Sæter Tro Johnsen Medlem Til stede  

Hedda Kristoffersen Medlem Meldt forfall  

Lone Nilsen  Medlem Forfall  

Sol Andrea Hasselberg Medlem Meldt forfall   

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonssjef/koordinator, referent 

Ellen Kalstad Rådgiver Sámi Klinihkka 

 

Sak 11/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det innkalles til digitalt møte i Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF 
onsdag 2. juni 2021 kl 18:00-20:00. 
 

Saksnummer Sakens navn 
11/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
12/2021 Godkjenning av referat fra Ungdomsrådsmøte 10. februar 2021 
13/2021 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen 
14/2021 Honorering av brukerrepresentanter i Helse Nord  
15/2021 Orienteringssaker 
16/2021 Referatsaker 
17/2021 Eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes   

 

Sak 12/2021 Godkjenning av referat fra Ungdomsrådsmøte  
10. februar 2021 

  
Vedtak: Referat fra Ungdomsrådsmøte 10. februar 2021 godkjennes.  
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Sak 13/2021 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning 

 Rådgiver i Sámi Klinihkka, Ellen Kalstad innledet i saken.  
 Ønsker innspill på hvilke tiltak Finnmarkssykehuset må iverksette for å 

øke kompetansen for å sikre at samiske pasienter får et tilfredsstillende 
spesialisthelsetjeneste tilbud.  

 
Vedtak:  
Ungdomsrådet kommer med følgende innspill med tanke på 
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning:  

1. Det er viktig med fleksibilitet for ungdom og tilgang til 
konsultasjoner på telefon og nett vil være bra.  

2. Prinsipper for gode overganger fra barneorienterte til 
voksenorienterte tjenester utarbeidet av ungdomsrådene i Helse 
Nord er viktig også for samiske ungdom  

3. Det er ønskelig å få tilbudet om spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkning kjent i hele landet. Få ut informasjon og 
brosjyrer på samisk og norsk flere steder.  

Sak 14/2021 Honorering av brukerrepresentanter i Helse Nord 

 Ungdomsrådskoordinator i Finnmarkssykehuset, Beate Juliussen 
innledet i saken.  
 

 

Vedtak:  
Ungdomsrådet kommer med følgende innspill til Helse Nord 
vedrørende honorering av brukerrepresentanter i Helse Nord:  

1. Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset ønsker betaling for tiden 
en jobber, times betaling. Dette inkluderer forberedelser til 
møter en skal delta på og presentasjoner en skal ha.  

2. Det er flere som har lang reisevei for å komme på møter. Det bør 
vurderes hvordan en skal få betalt for denne tiden, samt diett 
når en er på reise. Gjerne statens satser.  

3. Tapt arbeidsfortjeneste må dekkes.  
4. Ønsker lik betaling for alle ungdomsrådene.  
5. Bruker gjerne Personalportalen for å registrere timer og krav på 

honorar. Må få opplæring i systemet.  
 

Sak 15/2021 Orienteringssaker  

1. Muntlig informasjon fra UR leder:  
a. Ønsker å gjøre ungdomsrådet mer synlig og jobbe med 

rekruttering. Det er også ønskelig å lage en power point 
presentasjon som alle i ungdomsrådet kan bruke når en 
representerer ungdomsrådet på ulike steder.  
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2. Muntlig informasjon fra UR medlemmer: 
a. Nestleder vil delta på møtet med administrerende direktør i 

Helse Nord, Cecilie Daae som det er invitert til. Det har ikke 
vært møter i ung face it.  
 

3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a. Samling for ungdomsrådene i Helse Nord 15.-17. oktober 

2021 i Hammerfest. Det inviteres til et planleggingsmøte til 
høsten for gjennomføring. Miriam Thi og Erik deltar i 
arbeidsgruppe for å planlegge samlinga.    

b. Det jobbes med et utdanningsprogram for leger i 
spesialisering og det er ønskelig med en presentasjon fra 
ungdomsrådet på 30 minutter i dette programmet. 
Ungdomsrådet deltar gjerne med presentasjon.  

c.  
  

Vedtak:  
1. Informasjon fra UR leder, UR medlemmer og ledelsen i 

Finnmarkssykehuset HF tas til orientering. 

Sak 09/2021 Referatsaker 

1. Referat fra Ungdomsrådsmøte Nordlandssykehuset 20. mai 2021 
 
Vedtak:  
Referatsakene tas til orientering.  

Sak 10/2021 Eventuelt 

Det fremkom ingen saker under eventuelt.  
 
 
Miriam Thi Berglen 
Leder Ungdomsrådet 
Referatet godkjennes på neste møte 
 
Kopi til:  

- Styret i Finnmarkssykehuset HF (referatsak på styremøte 21. juni 2021) 

- Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF (referatsak på strategisk ledermøte 15. juni 2021)  

- Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF (referatsak på BU møte 10. juni 2021) 

- Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 

- Ungdomsrådet UNN 

- Regionalt Brukerutvalg 
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Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
10. juni 2021 

Beate Juliussen 
17.03.2021 
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Kjell Magne Johansen Leder Meldt forfall Vara kunne ikke stille 

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 på sak 18 , 24, 25 og 
26/2021 

Astrid Daniloff Medlem Til stede  

Else Marie Isaksen Medlem Til stede  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonssjef (referent) 

Siri Tau Ursin Administrerende direktør, deltok på sak 29/2021 

Robert Kechter  Rådgiver, klinikkledelsen Klinikk Alta, deltok på sak 18/2021 

Sofie Bjørnå Prosjektleder, Klinikk Alta, deltok på sak 18/2021 

Andreas Ertesvåg HMS leder, deltok på sak 19/2021 

Vivi Brenden Bech Kvalitets- og utviklingssjef, deltok på sak 20/2021 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef, deltok på sak 22/2021 

Ellen Kalstad Rådgiver, klinikkledelsen Sámi Klinihkka, deltok på sak 23/2021 

Andre:  

Christian Brødreskift Prosjektleder nye Hammerfest sykehus, Sykehusbygg, deltok på sak 
21/2021 
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Sak 15/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Det innkalles til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt 
møteplan onsdag 10. juni 2021 på Teams kl. 09.00-15.00. 
 

Saksnummer Sakens navn 
15/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
16/2021 Godkjenning av referat fra BU møte 17. mars 2021 
17/2021 Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg møte 26. mai 2021 
18/2021 Orientering om rus/psykiatritilbudet i Finnmarkssykehuset etter omorganiseringen, samt 

Digitalt FACT team. 
19/2021 ForBedring  
20/2021 Tertialrapport 1. tertial Oppdragsdokumentet 
21/2021 Nye Hammerfest sykehus  
22/2021 Langtidsbudsjett for Finnmarkssykehuset HF  
23/2021 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen 
24/2021 Honorering brukerutvalg og ungdomsråd, innspill til Helse Nord 
25/2021 Oppnevn av brukerrepresentant til prosjektet «spesialisthelsetjenestetilbud som kan 

tilbys i Vadsø» 
26/2021 Orienteringssaker 

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

27/2021 Referatsaker 
28/2021 Eventuelt 
29/2021 Direktørens time  

 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med å legge til saksnummer 
29/2021 Direktørens time, samt rette opp dato på sak 17/2021.   

Sak 16/2021 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
17. mars 2021 

 
Vedtak: Referatet fra brukerutvalgsmøte 17. mars 2021 godkjennes.  

 

Sak 17/2021 Referat AU-møte 26. mai 2021 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 26. mai 2021 til 
orientering. 
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Sak 18/2021 Orientering om rus/psykiatritilbudet i 
Finnmarkssykehuset etter omorganiseringen, samt 
Digitalt FACT team 

 Rådgiver Robert Kechter og prosjektleder Sofie Bjørnå innledet i saken.  
    

Omorganisering 
Tilbudet innen psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset HF er 
det samme som før omorganiseringen, men ledes på en annen måte i og 
med at tilbudet er fordelt på fire ulike klinikker i stedet for at det er 
samlet i en klinikk. For å sikre likt tilbud i hele Finnmark er det inngått 
samarbeidsavtaler mellom klinikkene, og det jobbes på tvers i foretaket. 
Blant annet er det ukentlige og månedlige samarbeidsmøter på tvers av 
klinikkene. Samordningen med somatikken gir et mer helhetlig 
pasientforløp.  

 
Oppretting av digitalt FACT team 
Prosjektleder Sofie Bjørnå orienterte om utvikling av tilbudet digital 
FACT. FACT står for ”Flexible Assertive Community Treatment” og kan 
oversettes til fleksibelt, aktivt oppsøkende behandlingsteam i 
lokalmiljøet. Tilbudet er diagnoseuavhengig, men forutsetter:  

• En psykisk lidelse der oppfølging/ behandling er påkrevet.  
• Alvorlig svikt i sosial fungering. 
• Det er en årsakssammenheng mellom disse to kriteriene; det vil 

si at personens funksjonssvikt skyldes den psykiske lidelsen. 
• Tilstanden er ikke av forbigående art, men gjennomgripende og 

langvarig. 
• Det er nødvendig med samordnet hjelp og oppfølging fra 

profesjonelle oppfølgere for å gjennomføre en behandlingsplan. 
FACT-teamet er tverrfaglig sammensatt med psykologspesialist, 
overlege/psykiater, psykiatrisk sykepleier, psykiatrisk vernepleier, 
sosionom, russpesialist, erfaringskonsulent, jobbspesialist, 
ergoterapeut, musikkterapeut og sekretær. 
 
Det er søkt om midler til fire digitale FACT team i Finnmarkssykehuset, 
Alta, Karasjok, Hammerfest og Kirkenes med sine ansvarsområder. De 
første teamene ut er Øst- og midt-Finnmark, og regner med å ha de 
første pasientene på slutten av året. Det jobbes også med å utrede FACT 
ung og samisk ungdom.  
 
Kommentarer, spørsmål og svar:  

 
 Klinikk psykisk helsevern og rus brukte å invitere 

brukerorganisasjonene til et møte en gang i året i Karasjok. Blir dette å 
fortsette? Dersom det inviteres til slike møter bør også Brukerutvalget 
og Ungdomsrådet inviteres til å delta.   
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Svar: Det kommer til å bli møte med brukerorganisasjonene, men på en 
annen måte enn før. Mest sannsynlig med hver klinikk. Tar med 
innspillene.  

 
 Hvordan skal en klare å fange opp de som har behov for å komme til 

behandling? Ser at det spesielt er mange ungdom som sliter og flere 
velger å ta sitt eget liv. Er det vanskelig å få de inn til behandling i tide?  
Svar: Tilbakemeldingene er at antall henvendelser til psykiatrien for 
ungdom har økt i år kontra i fjor. Av de som blir henvist er det flere som 
blir henvist med selvmordstruende adferd og spiseforstyrrelse. Det ser 
ut til at dette er relatert til korona. Regjeringen har tatt dette på alvor, 
og en har fått ekstra midler i Finnmarkssykehuset for å klare å håndtere 
den økte mengden henvisninger.  

 
 Det skal være med en brukerspesialist i hvert FACT team. Noen 

kommuner har dette på plass, andre har det ikke. Det må jobbes med 
hvordan få dette til.  

 
 Hvordan er tilbudet til den samiske befolkningen?  

Svar: Det er stort fokus på det samiske perspektivet, og de samiske 
pasientene skal ivaretas både i Finnmarkssykehuset, men også i hele 
landet.  

 
 Er det satt et mål om fordeling av digital og fysisk konsultasjon?  

Svar: i utgangspunktet skal case manager (primærkontakt) møte 
pasienten fysisk. Det digitale fokuset i prosjektet er for det meste 
mellom de som er rundt pasienten.   

      
Vedtak:  
Informasjon rus/psykiatritilbudet i Finnmarkssykehuset etter 
omorganiseringen, samt digitalt FACT team tas til orientering. 
 

Sak 19/2021 ForBedring 
HMS sjef, Andreas Ertesvåg innledet i saken.   
    
Vedtak:  
Informasjon om ForBedring tas til orientering. 

 
Sak 20/2021     Tertialrapport 1. tertial Oppdragsdokumentet 2021 

Kvalitets- og utviklingssjef, Vivi Brenden Bech innledet i saken.  
 
Kommentarer, spørsmål og svar:  
Når det er mangel på operasjons- og strålekapasitet på UNN, er det 
mulig å bruke andre enn UNN? Tidsperspektivet er veldig viktig med 
tanke på kreft.   



 Side 6 
 

 

 

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  

Svar: Fagkompetansen er på UNN, så pasientene kan ikke sendes andre 
steder. Det jobbes for å finne løsning på dette.  
 
Hvordan ligger Finnmarkssykehuset an med tanke på epikriser, måltall? 
Svar: Ligger godt an, og det kommer til å bli bedre når en får koblet 
dette opp mot Helse Norge. Klinikkene gjør en god jobb med 
ferdigstilling av epikriser.   
 
Vedtak:  
Informasjon om tertialrapport 1. tertial Oppdragsdokumentet tas til 
orientering.  

  

Sak 21/2021 Nye Hammerfest sykehus  

Prosjektleder nye Hammerfest sykehus, Christian Brødreskift innledet i 
saken.  
 
Har hatt møte med Brukerutvalget og Ungdomsrådet for å få 
tilbakemelding om taktil merking i nye Hammerfest sykehus. 
Innspillene som ble gitt er tatt med i nye tegninger. 
  
Skal ha en ny gjennomgang om universell utforming, og vil ta dette opp i 
neste møte med Brukerutvalget i september.   
 
Vedtak:  
Brukerutvalget tar informasjon fra Sykehusbygg vedrørende nye 
Hammerfest sykehus til orientering.   
 

Sak 22/2021 Langtidsbudsjett for Finnmarkssykehuset HF 

Økonomisjef, Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken.  
 
Kommentarer, spørsmål og svar 
Det er voldsomme overskridelser av budsjettet. Hvordan skal dette 
dekkes inn?  
Svar: Det er store overforbruk i klinikkene, og dette er noe de jobber 
med. Mye av avviket ligger i at en ikke når aktivitetsmålene. Det jobbe 
med tiltaksplaner på kort og lang sikt. Ser at det er vanskelig å få 
spesialister, noe som fører til at en må leie inn fra byrå, så er veldig 
kostbart.  
 
Har en prøvd ut Nordsjøturnus?  
Noen avdelinger ser på denne muligheten, Men vet ikke om vi får det til. 
Det er en del av tiltaksarbeidet.  
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Vil underskuddet gå ut over tilbudet til pasientene?  
Svar: Har et mål om at det ikke skal gå ut over pasienter og 
pasientsikkerhet.  
 
Vedtak:  
Brukerutvalget tar informasjon om langtidsbudsjett for 
Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 

Sak 23/2021 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen 

Rådgiver Ellen Kalstad innledet i saken.  
 
E-læringsprogrammet tilgjengelig for alle.  En må opprette en profil for 
å kunne logge inn. Se denne linken.  

 

Vedtak:  
Brukerutvalget kommer med følgende innspill med tanke på 
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning: 

1. Det er viktig å ha en permanent samisk språkkonsulent stilling, 
ikke bare som et prosjekt.   

2. Språkopplæring av ansatte er viktig å ha på plass, spesielt for 
ansatte i Sámi Klinihkka.  

3. Tolk kontra samisk talende helsepersonell. Det er en fordel om 
en slipper å ha med tolk og at det er samisk talende 
helsepersonell som møter den samisktalende pasienten.   

 

Sak 24/2021 Honorering brukerutvalg og ungdomsråd, innspill til 
Helse Nord 

Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.  
 

Vedtak:  
Brukerutvalget kommer med følgende innspill til Helse Nord 
vedrørende honorering av brukerrepresentanter i Helse Nord: 

1. Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset er fornøyd med satsene 
for deltakelse på Brukerutvalgsmøter når møtene er kun 1 dag. 

2. Det er ønskelig at en ser på satsene for deltakelse på møter som 
går over to dager. I Finnmark er det lange avstander og ofte 
legges da møtene opp som lunsj til lunsj møter. Dette i 
kombinasjon med reisetid tilsier at dersom en er på møte over to 
dager, så skal en få betalt for to dager, ikke bare en.  

 
 

https://www.esanks.no/login/index.php
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Sak 25/2021 Oppnevn av brukerrepresentant til prosjektet 
«spesialisthelsetjenestetilbud som kan tilbys i Vadsø» 

Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.  
 
Vedtak:  
Brukerutvalget utnevner Astrid Daniloff som representant til prosjektet 
«spesialisthelsetjenestetilbud som kan tilbys i Vadsø».  
 

    

Sak 26/2020 Orienteringssaker 

 
1. Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  

a. Et parfymefritt sykehus – Gro Johansen 
Har blitt kontaktet av NAAF om at det er flere allergikere 
som opplever at helsepersonell på sykehusene brukes 
parfyme eller hygieneprodukter med mye lukt. Dette skaper 
problemer for de som er overfølsomme for lukt/parfyme. Ber 
om at det sendes ut påminning med informasjon til alle 
ansatte, pasienter og pårørende om å bidra til et parfymefritt 
sykehus.   
 

b. Båtrutekutt i Vest-Finnmark – Tommen Hermo 
Brukerutvalget har fått henvendelser fra pasienter fra flere 
veiløse samfunn i ulike kommuner som nå blir nødt til å 
overnatte 1-2 netter for å kunne komme til Hammerfest 
sykehus. Før gikk båtrutene slik at folk fra øyer og veiløse 
samfunn i Vest-Finnmark kunne komme seg til Hammerfest 
og til Hammerfest sykehus på dagstur. Nå kan det ta opp til 
2-3 dager for å få tatt en enkelt time ved sykehuset. Dette blir 
både dyrt og slitsomt. Det er oftest syke/pleietrengende folk 
som skal til Hammerfest sykehus. Ekstra belastninger både 
praktisk og økonomisk, må de i størst mulig grad skjermes 
for.  

  
Finnmarkssykehuset har tidligere sendt uttalelser til 
Finnmark fylkeskommune angående kollektivtilbud og 
båtruter. I disse uttalelsene er det lagt vekt på at det er viktig 
at pasienter/brukere av sykehuset enkelt kan komme seg 
til/fra sykehuset og få en kortest mulig reise.   
 

c. Else Marie Isaksen har deltatt i møte i samisk språkutvalg. 
 

d. Det er fint om det ikke er møtekollisjon mellom BU og LFSO.  
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2. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a) Reiseregninger 

Det har ikke vært behov for å skrive så mange reiseregninger 
denne perioden. Ber om at den enkelte som skal inn i 
Personalportalen kontakter Beate Juliussen for opplæring.  

b) LIS utdanning – deltakelse fra BU 
Pasient- og brukermedvirkning blir et fast læringsmål for leger 
i spesialisering (LIS utdanningen) i Finnmarkssykehuset. Ett av 
læringsmålene er en presentasjon fra Brukerutvalget, 
Ungdomsrådet og SANKS sitt brukerråd på en halv time hver. 
Når datoer settes kontaktes BU for deltakelse. Deltakelse 
honoreres ut fra normale satser for BU. 

c) Samisk språkutvalg 
Det ble avholdt møte i samisk språkutvalg 3. juni 2021. Jobbes 
med møteplan for det kommende året.    

d) Status på Geriatrisk team ved Sámi klinihkka 
Geriatrisk team er under utvikling. Håper på oppstart av 
pasientbehandling fra uke 33.  

e) Tolketjenestetilbudet 
Enhetsleder startet opp 1. mars. Har hatt 105 tolkeoppdrag til 
og med mai. Jobber med å kartlegge hvor oppdragene kommer 
fra slik at en vet hvor en bør sette inn tiltak. Har et mål om å få 
opp tolketjenesten. Helse Nord og Finnmarkssykehuset skal 
sette i gang en informasjonskampanje. Det er viktig å huske på 
at det er behandler som skal ha tolk, ikke pasienten. Har også 
som mål å ansette fast tolk/samisk språkmedarbeider på unn. 
Jobber med å sikre at tolk også kan oversette materiell til 
samisk.  
 

 

Vedtak: 
1. Brukerutvalget ber Finnmarkssykehuset iverksette tiltak for et 

parfymefritt sykehus. I tillegg til ansatte er det viktig at også 
pasienter og pårørende blir minnet om dette.   

2. Brukerutvalget ber Finnmarkssykehuset så raskt som mulig sende 
en henvendelse til Troms og Finnmark fylkeskommune ved 
fylkesordfører og fylkesråd for samferdsel der det gjøres 
oppmerksomt på at det er viktig at pasienter/brukere av 
sykehuset enkelt kan komme seg til/fra sykehuset og få en kortest 
mulig reise. Henvendelsen bør sendes før fylkestinget skal revidere 
årets budsjett på møte 15.-18. juni 2021.  

3. Brukerutvalget tar øvrig informasjon til orientering.    
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Sak 27/2021 Referatsaker 

1. Protokoll RBU møte 11. mars 2021 
2. Referat fra Brukerrådsmøte SANKS 16. mars 2021 
3. Protokoll RBU møte 12. mai 2021 
4. Referat fra ungdomsrådsmøte 2. juni 2021 

 
Vedtak:  
Referatsakene tas til orientering.  

 

Sak 28/2020 Eventuelt 

Det fremkom ingen saker under eventuelt. 
 

 

Sak 29/2020 Direktørens time 

Administrerende direktør Siri Tau Ursin innledet i saken.  
Tema som ble gjennomgått var:  

1. Covid-19 
2. Økonomi 
3. Digitale konsultasjoner 
4. Informasjonssikkerhet 
5. Rekruttering 
6. Kliniske studier 
7. Stort og smått 
8. Litt om framtiden 

 
Kommentarer, spørsmål og svar:  
Må en ha kompetanse innen helse til prosjektlederstillingen for 
nasjonalt tolkeprosjekt?  
Svar: Det viktigste er at vi får inn en person som har erfaring med 
prosjektledelse. Det er en fordel om personen også kjenner til helse, 
samisk språk og kultur.   
 
Blir det slutt på opplæring innen samisk språk? Har hørt at det ikke er 
midler til det.  
Svar: Det er viktig at det finnes et tilbud for å lære samisk språk. 
Kjenner ikke til at prosjektet med språkopplæring er avsluttet, det må 
sjekkes opp.  
 
Hvordan samarbeider Finnmarkssykehuset med kommunene rundt 
covid-19?  
Svar: Har et godt samarbeid med kommunene. Og bistår når det er 
behov for det.   
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Er det trygt å få inn vikarer fra Sverige og Danmark? 
Svar: Det er trygt å ta inn vikarer fra Sverige og Danmark. De som 
kommer over grensa er fullvaksinerte, og de må testes før de går på 
jobb. Den største utfordringen nå er at det er ingen som kan komme 
hit å jobbe fordi vikarene ikke kan reise fra sine egne land og deres 
behov for helsepersonell der.  

   
   
 
Gro Johansen 
Nestleder 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 
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Protokoll - Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 14. juni 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 Meldt forfall 

Eivor Rasmussen Norsk Ergoterapeut forbund NEF Meldt forfall 

Odd Thorbjørnsen Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon NITO x 

Hanne Vang Fellesorganisasjonen FO x 

Henriette Joks Rest Akademikerne RA x 

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet UF Forfall 

Karen Lorentzen Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen AF/FF/PF Meldt forfall 

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund NSF Meldt forfall 

Ole I. Hansen Fagforbundet FagF x 

Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund NRF Meldt forfall 

Stian Johnsen Delta D x 

Thoralf Enge Den norske legeforening - overleger DNLF/O x 

Vakant Den norske legeforening – yngre leger DNLF/Y  

 

Vernetjenesten  Forkorting Tilstede 

 Foretakshovedverneombud FHVO  

 

Arbeidsgiver Stilling 

Kenneth Grav Konstituert HR-sjef 

Siri Tau Ursin Administrerende direktør 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef 

Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef 

Sigrid Skalle Jensen HR-rådgiver/forhandlingsleder 

Astrid Balto Olsen  Administrasjonskonsulent / Referent 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

41/2021 Godkjenning innkalling og saksliste KG 

 Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader. 
 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

42/2021 Valg protokollsignering KG 

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

 

 
Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  

43/2021 Styresak 45/2021 Virksomhetsrapport 5 2021 Finnmarkssykehuset HF 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet slik 
det ble sendt ut 11. juni 2021. 
 
Saken ble tatt til drøfting. 
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Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

1. Det er alvorlig situasjon foretaket er i. Ser at Kirkenes sykehus sliter veldig. 
Tidligere var det Hammerfest sykehus som er blitt prioritert pga. dårlig økonomi. 
Rekruttering og stabilisering vil ikke gi noen økonomisk gevinst i 2021, men dette 
er et langsiktig tiltak som er viktig å gjennomføre. 
Når legespesialister og spesialsykepleiere ambulerer til Klinikk Alta genererer 
dette avspasering på reisetid og kostnader blir kostnadsført på Hammerfest 
sykehus. Burde ikke disse kostnadene vært belastet Klinikk Alta. 

Svar:  Det er korrekt at rekruttering og stabilisering er langsiktig tiltak som også gir 
effekter allerede pr. i dag. Som f. eks. rekruttering på medisinsk avdeling på 
Hammerfest sykehus.  
Når det gjelder fordeling av kostnader i forbindelse med ambulering til Klinikk Alta 
så foregår det arbeid om fordeling av kostnader og inntekter mellom Hammerfest 
sykehus og Klinikk Alta. Foretaket er avhengig av at våre spesialister ambulerer.  
 

2. Foretaket har utfordringer med å nå den gyldne regel også i år. Det er ikke bare 
foretaket som har utfordringer. Dette er en nasjonal utfordring noe som 
Riksrevisjonens rapport understreket. Hvordan omtales utfordringene i styret for 
Finnmarkssykehuset? Er styret opptatt av hvordan foretaket skal få bedre 
måloppnåelse? 

Svar:  Det er stor oppmerksomhet i styret på hvordan foretaket skal oppnå målet innen 
den gyldne regel. Utfordringene ligger i at foretaket ikke klarer å rekruttere 
spesialister innen psykiatri og rus. Dette er en prioritering i alle ledd. Aktiviteten og 
kostnadene øker i foretaket, men likevel oppnås ikke den gyldne regel fordi 
økningen ikke er større enn i somatikken.  
 

Beslutning  

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar styresak 45/2021 – Virksomhetsrapport 5-2021 Finnmarkssykehuset HF til 
orientering. 

 

Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  

44/2021 Styresak 46/2021 Møteplan 2022 – styret i Finnmarkssykehuset HF 

 Administrerende direktør Siri Tau Ursin innledet og redegjorde for innholdet i 
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 7. juni 2021. 
 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

1. Blir styreseminarene på regionalt nivå fysiske møter eller digitalt? 
Svar:  Styreseminar legges opp til fysiske møter på regionalt nivå. Foretaket legger også 

egne styreseminarer til å være fysiske møter. 
 

Beslutning  

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar styresak 46/2021 Møteplan 2022 styret i Finnmarkssykehuset HF til 
orientering. 

 
 
 

Sak nr: Sakens navn:  

45/2021 Eventuelt 

1 Sendt inn fra DNLF: 
Jeg vil at vi skal bli informert om det er noen avtale mellom Hammerfest sykehus og 
Hammerfest kommune vedrørende leie med tanke på å til gode se barneavdelingen med 
ekstra areal.   
Svar: Det er ikke inngått en formell intensjonsavtale mellom FIN og HK, det vil vi gjøre til 
høsten. 
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2 Sendt inn fra DNLF: 
Ber om at vi får opplysninger om hvordan pælingen ble gjort ved NHS. 
Svar: Pælingen er gjort iht. de faglige krav som er nødvendig for å håndtere bygget. Det er 
ikke mulig å bygge i høyden. En evt. utvidelse av sykehuset vil skje med utbygging av blokk 
A, B, C eller D. 

3 Sendt inn fra DNLF: 
Status ny helikopterlandingsplass ved NHS, hvem er leder og hvordan er gruppen 
sammensatt? 
Svar: Gruppen vil bli bredt sammensatt når arbeidet begynner, vi venter på sentrale 
føringer for alle landingsplasser. 

4 Sendt inn fra DNLF: 
Planleggingen av ny operasjonsstue ved Klinikk Alta. Det er viktig at tillitsvalgte tas tidlig 
med i planleggingen. 
Da dette er slik jeg ser det foretaksovergripende ber jeg om at jeg som FTV for OF i 
Finnmarkssykehuset kommer med i planleggingen fra starten av. 
Svar: Foreslår at FTV deltar i prosjekt utvidelse av operasjonsaktivitet i Alta, samt at lokal 
tv kan delta i selve utbyggingsprosjektet.  

 
Møtet avsluttet kl. 09.45 
 
 
 
____________________________________ _______________________________________ ________________________________________ 
Ole I. Hansen Hanne Vang Kenneth Grav 
Fagforbund Fellesorganisasjonen HR-sjef 
 
Protokoll godkjent pr e-post, derfor ikke signert 
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Referat FAMU 14.06.21 

Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Ole I. Hansen  FTV Fagforbundet X 

Kicki Nytun  FTV NSF X 

Espen Kummeneje FTV NITO Forfall 

Stian Johnsen FTV Delta X 

Kanthan Poopalasingam Vara FHVO X 

Thoralf Enge  1. vara - FTV DNLF X 

 

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

Kenneth Grav  HR-sjef X 

Lena E. Nielsen  Konst. Klinikksjef Hammerfest Forfall 

Jørgen Nilsen  Klinikksjef prehospital X 

Ole Martin Olsen  Drift- og eiendomssjef X 

Rita Jørgensen Klinikksjef Kirkenes (vara) X 

 

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

Inga Siri Hemis BHT X 
 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

40/21 Innkalling og saksliste 
En sak meldt til eventuelt. 
Vedtak: FAMU godkjenner innkalling og saksliste. 
 

STU 

41/21 Referat forrige FAMU 
 

Vedtak: FAMU godkjenner referatet. 
 

STU 

42/21 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. 
 
Innspill: 

• Bekymringsfullt at sykefraværet øker. Vet at det jobbes med 
dette. Veldig viktig at dette arbeidet fortsetter. 

• Det er gode tanker i Riksrevisjonens rapport. Se om det er tiltak 
som kan utprøves i Finnmarkssykehuset. 

• Det er viktig å informere om tiltak og situasjonen knyttet til 
økonomi ut til de ansatte.  

 

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

STU 
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43/21 Status HMS-handlingsplan 
FAMU får en oversikt over status for arbeidet med HMS-handlingsplan, 
inkludert ROS-analyse HMS. Gjennomgangen viser at mange enheter er 
godt i gang med arbeidet, men det er en vei å gå før alle er ferdig. 
 
Innspill: 

•  Hvordan ligger vi an sammenlignet med fjoråret? 
o Litt varierende. I fjor kom ForBedringsrapportene først i 

slutten av mai. 

• Flere har laget rapport, men ikke fått lagt den inn i DocMap. 
 

Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber 
klinikksjefene følge opp arbeidet i egen klinikk. FAMU ber om en ny status 
til høsten. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber klinikksjefene følge 
opp arbeidet i egen klinikk. FAMU ber om en ny status til høsten. 
 

AE 

44/21 Status vedtak FAMU 
FAMU går igjennom status for vedtakene i 2021. Oversikten viser at disse 
er fulgt opp. 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 

AE 

45/21 Rapportering plan for bruk av HMS-midler 
FAMU delte i februar ut HMS-midler til klinikkene. Kvamrådene har 
fordelt midlene ut til tiltak i egen klinikk. Bruken varierer. Pandemien har 
lagt visse begrensninger på gjennomføring av enkelte tiltak så langt. 
 
Innspill: 

• Viktig å sende ved reglene for bruk av HMS-midlene, og minne 
på at disse blir fulgt. 

 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. Klinikksjefene 
rapporterer status for bruk av HMS-midlene til FAMU sitt siste møte i 
2021. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. Klinikksjefene rapporterer status 
for bruk av HMS-midlene til FAMU sitt siste møte i 2021. Der det er gitt 
midler til bespisning, bør det legges til arbeidsmiljøseminar eller lignende 
når enheten skal møtes.  
 

AE 

46/21 Valg FAMU, inkludert leder/nestleder og AU 
Valgperioden for FAMU sine medlemmer er to år. Det skal velges nye 
medlemmer med funksjonstid fra og med august. Det skal også velges ny 
leder, nestleder og nytt arbeidsutvalg. FAMU fastsetter prosess for 
valget. 
 

Forslag til vedtak: FAMU støtter foreslåtte prosess. 
 
Vedtak: FAMU støtter foreslåtte prosess. Fristen for valg av medlemmer 
settes til 01.08. 
 

AE 
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47/21 Frikjøp FHVO 
FAMU får informasjon om historikk og status for frikjøp av FHVO. Siden 
januar 2020 har frikjøpet av FHVO vært 60%. I perioden før dette var 
frikjøpet 100%, men da i store deler kombinert med HVO-verv.  
 
Arbeidsgiver og FHVO samarbeider tett. Hovedinntrykket er at arbeidet 
fungerer bra, og Finnmarkssykehuset har en kompetent vernetjeneste. 
 
Innspill: 

• NSF: Litt bekymret for at det ikke er valgt ny FHVO enda. Ikke 
ideelt å peke ut. 

• Fagforbundet: Mener vervet er viktig, og bør være 100%. Til 
sammenligning har Hammerfest kommune 100%. Det vil trolig 
være bedre for rekruttering. 

o Innspill om 100% frikjøp støttes av NSF og Delta.  

• Rita Jørgensen: Nyttig å frikjøpe HVO i forbindelse med NHS,  det 
viser rfaringen med NKS. 

 

Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber arbeidsgiver 
fortsette tett oppfølging og samarbeid med vernetjenesten.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber arbeidsgiver 
fortsette tett oppfølging og samarbeid med vernetjenesten. 
Arbeidsgiver tar innspillene i møtet med seg i det videre arbeidet.   
 

AE 

48/21 Orienteringssaker 
1. Referat Kvamråd Sami Klinihkka 02.06.21 
2. Referat Kvamråd klinikk Hammerfest 02.06.21 

 
Vedtak: FAMU tar sakene til orientering. 
 

STU 

49/21 Eventuelt 
Overordnede ferieprinsipper,  sak meldt inn fra NSF 
Det er tidligere sendt ut skriv om ferie, som det er gitt innspill på fra 
fagforeningene. Hva er status for dette skrivet? 
 
Det kommer tilbakemelding fra HR-sjef i løpt av uken. Det blir ikke store 

endringer, men presiseringer. Det kommer informasjon på allmøtet 

torsdag denne uken. 

 
Oppfølging møterom Kirkenes, sak meldt inn fra NSF 
Hva er status for oppfølging av møterom, og support til møterommene 
på Kirkenes sykehus? 
 

SDE har hatt møter med IKT og klinikken. Klinikk Kirkenes legges om til 
Teams fredag 18.06. Dette vil løse problematikk knyttet til utstyr på 
møterom.  
 

STU 

50/21 Saker til neste møte 
- Styresaker 
- Status AML-brudd 
- Møteplan FAMU 

STU 
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