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

2021/11 Beate Juliussen Hammerfest, 20.10.2021 
 
 
Saksnummer 75/2021 
 
Saksansvarlig:  Beate Juliussen, administrasjonssjef  
Møtedato:   27. oktober 2021 

 

Referatsaker 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 22. september 2021 
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. oktober 2021 
3. Referat fra FAMU 18. oktober 2021 
 
 
Siri Tau Ursin 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 
1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 22. september 2021 
2. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. oktober 2021 
3. Referat fra FAMU 18. oktober 2021 
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Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
22. september 2021 

Beate Juliussen 
22.09.2021 
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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  

Astrid Daniloff Medlem Til stede  

Else Marie Isaksen Medlem Til stede  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonssjef (referent) 

Harald G. Sunde  Medisinsk fagsjef, deltok på sak 33/2021 

Vivi Brenden Bech Kvalitets- og utviklingssjef, deltok på sak 34/2021 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef, deltok på sak 35/2021 

Espen Hansen Prosjektsjef NHS, deltok på sak 40/2021 
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Sak 30/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Det innkalles til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt 
møteplan onsdag 22. september 2021 på Scandic Hammerfest kl. 09.00-15.00. 
 

Saksnummer Sakens navn 
30/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
31/2021 Godkjenning av referat fra BU møte 10. juni 2021 
32/2021 Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg møte 9. september 2021 
33/2021 Medisinsk fagsjef orienterer  
34/2021 Tertialrapport 2/2021 - Oppdragsdokument 2021 Finnmarkssykehuset HF 
35/2021 Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset HF for perioden 2022 -2029 
36/2021 Innspill til Oppdragsdokumentet 2022 
37/2021 Behov for ekstra tastevalg når en ringer Pasientreiser 
38/2021 Valg/oppnevning av Brukerutvalgsrepresentanter 
39/2021 Møteplan Brukerutvalget 2022 
40/2021 Orienteringssaker  
41/2021 Referatsaker 
42/2021 Eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 31/2021 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
10. juni 2021 

 
Vedtak: Referatet fra brukerutvalgsmøte 10. juni 2021 godkjennes.  

 

Sak 32/2021 Referat AU-møte 9. september 2021 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 9. september 2021 til 
orientering. 
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Sak 33/2021 Medisinsk fagsjef orienterer 

 Medisinsk fagsjef, Harald G. Sunde innledet i saken.  
    

ØNH tilbudet i Finnmarkssykehuset HF 
Det ble gitt orientering om ØNH tilbudet i Finnmarkssykehuset. Fordi 
det ikke har vært leger/audiografer i alle stillingene over en periode 
har det bygd seg opp et stort etterslep. Det jobbes nå med å få disse 
unna.   

 
Kommentarer, spørsmål og svar:  

 Klarer FIN å fylle stillingene, eller er det mangel på fagfolk? Og er det 
problem å få ØNH spesialister til FIN?  

 Svar: Akkurat nå ser det bra ut, men en må jobbe langsiktig med 
rekruttering. FIN jobber med å få fylt hjemlene.  

  
I Alta er det over ett års ventetid for å komme til behandling, det er for 
lang tid.  
Svar: Det jobbes med å ta unna disse ventelistene.  

 
 Koronasituasjonen 
 I Finnmarkssykehuset har vi ikke hatt mange smittede innlagte 

pasienter, men koronasituasjonen har påvirket driften. Det har blant 
annet vært en utfordring å få inn spesialister på grunn av 
innreiserestriksjoner. Nå er vaksinasjonsgraden blant de ansatte og 
befolkningen generelt bra, og eventuelt nye smitteutbrudd vil få mindre 
konsekvenser. FIN har besluttet å normalisere driften så godt som 
mulig. Blant annet er skallsikringen rundt sykehusene tatt bort. Ber 
allikevel pasienter, ledsagere, pårørende og besøkende om fremdeles å 
holde avstand og være god med håndhygiene.  

 
Spørsmål: Er pasienthotellet åpent for pårørende?  
Svar: Dette ble sjekket etter møtet, og pasienthotellet i Hammerfest er i 
utgangspunktet ikke åpnet opp for pårørende. En kan sjekke om det er 
kapasitet. Polikliniske pasienter med ledsagere får gjerne bo sammen. 
En kan også sjekke om det er kapasitet på søsterhjemmet.  
  

 Ekstra bevilgning til operasjonsstuer i Alta 
 I tilknytning til statsbudsjettet 2021 ble det satt av 15 mill. til styrking 

av operasjonsstuekapasiteten ved klinikk Alta. 
 

Finnmarkssykehuset HF fikk i oppdrag å utrede å etablere ytterligere to 
operasjonsstuer ved klinikk Alta innenfor eksisterende areal og 
innenfor en økonomisk ramme på 15 mill. Disse kommer i tillegg til 
eksisterende operasjonsstue, slik at det totalt blir tre stuer.  
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Det er nedsatt et utvalg som skal jobbe med å se på hvordan en skal 
fylle operasjonsstuene med aktivitet, som i hovedsak vil være 
dagkirurgiske inngrep. Unni Salamonsen fra Brukerutvalget er med i 
dette utvalget.   

 
 Andre spørsmål til medisinsk fagsjef:  
 Ber om at ernæringsrådet kommer i drift. Brukerutvalgsmedlem som er 

valgt inn i rådet har ikke deltatt i noen møter ennå.  
  
 Til neste møte er det ønskelig å høre om hva som gjøres med tanke på 

geriatrisk team i Sámi Klinihkka. Det ønskes også informasjon om 
kvalitetsarbeidet som gjøres i Finnmarkssykehuset.   

        
Vedtak:  
Informasjon fra medisinsk fagsjef tas til orientering. 
 

Sak 34/2021 Tertialrapport 2/2021 - Oppdragsdokument 2021 
Finnmarkssykehuset HF  
Kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech innledet i saken.   
    
Vedtak:  
Tertialrapport 2/2021 – Oppdragsdokumentet 2021 
Finnmarkssykehuset HF tas til orientering 

 
Sak 35/2021     Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset HF for 

perioden 2022 -2029 
Økonomisjef, Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken.  

 
Vedtak:  
Bærekraftsanalysen for Finnmarkssykehuset HF 2022-2029 tas til 
orientering  

  

Sak 36/2021 Innspill til Oppdragsdokumentet 2022 

 
Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF gir følgende innspill til 
Oppdragsdokumentet 2022:  
1. Intensivavdelingen ved Kirkenes sykehus må klassifiseres til nivå 2. 

Avstanden til andre sykehus og med hensyn til befolkningen i Øst-
Finnmark gjør det svært nødvendig at intensivavdelingen ved 
Kirkenes sykehus klassifiseres til nivå 2.    

2. Psykisk helsevern og rus må prioriteres. Det er behov for større 
individuell tilpasning i psykisk helsevern og rus behandlingen.  

3. Pasientverter gjør en veldig viktig jobb, og det bør være øremerkede 
midler til pasientverter i alle helseforetak.   
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4. Helseforetakene bør så langt det lar seg gjøre tildele timer til pasienter, 
slik at de som reiser med offentlige kommunikasjonsmidler kan reise 
tur/retur samme dag.  
 

Sak 37/2021 Behov for ekstra tastevalg når en ringer Pasientreiser 

Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.  
 
Vedtak:  
1. Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF er positiv til at det 

opprettes tastevalg når en ringer Pasientreiser.  
2. Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF ber om at det kommer et 

tastevalg nasjonalt for valg av samiske språk.  
 

Sak 38/2021 Valg/oppnevning av Brukerutvalgsrepresentanter 

Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.  
 
 

Vedtak:  
Brukerutvalget spiller inn følgende navn til disse styrene/utvalgene:  
Prosjektstyret nye Hammerfest sykehus 
Navn: Kjell Magne Johansen 
Vararepresentant: Tom Kristian Tommen Hermo 
 
Klinisk etikk komite 
Navn: Tom-Kristian Tommen Hermo 
Vararepresentant: Else Marie Isaksen (dersom det skal være 
vararepresentant) 
 
Brukerpanel digitale pasient- og samhandlingstjenester 
Navn: Kjell Magne Johansen 
 

Sak 39/2021 Møteplan Brukerutvalget 2022 

Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.  
 

Det oppfordres til at en møtes til middag dagen før BU møtene.  
 

Vedtak:  
Møteplan for 2022 vedtas.  
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Sak 40/2020 Orienteringssaker 

 
1. Muntlig informasjon fra BU leder 

Dersom det er noen som har saker som det er ønskelig at de som er 
med i råd og utvalg skal ta opp, så er det fint om en gir beskjed om 
dette.  

2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  
a. Astrid Daniloff har deltatt i arbeidsgruppen som jobber med 

utredning av spesialisthelsetjenester i Vadsø. Rapporten 
skulle i utgangspunktet være klar i september, men har blitt 
utsatt på grunn av covid-19. Ny frist for ferdigstilling er 25. 
oktober 2021. Dersom det er noen som har innspill så ta 
kontakt.    

b. Unni Salamonsen har deltatt i prosjektgruppe som har jobbet 
med skilting i Finnmarkssykehuset. Det vil komme en 
oppdatert prosedyre med tanke på universell utforming.  

c. Marius Eriksen skal være med i utvalget som skal jobbe med 
helsefelleskapet. Skal delta i et partnerskapsmøte i regi av 
Nordlandssykehuset denne uka for å se hvordan de har løst 
dette der.  

d. Else Marie Isaksen er med i samisk språkutvalg. Det inviteres 
til møter som blir kansellert. Ber om at disse møtene 
gjennomføres.  

 

3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a) Status nye Hammerfest sykehus 

Ny prosjektleder for nye Hammerfest sykehus, Espen Hansen 
presenterte seg og fremdriften i byggingen av det nye 
sykehuset.  

b) Innovasjon 
Finnmarkssykehuset har fokus på innovasjon. Det er ønskelig å 
ta i bruk teknologi og metoder som gjør at kontaktpunktene 
mellom brukere og Finnmarkssykehuset kan utvikle seg til et 
felles beste. Her kan brukerutvalget bidra. Det oppfordres til å 
komme med bidrag. Dersom det er noen løsninger eller 
metoder Brukerutvalget ønsker at Finnmarkssykehuset skal 
vurdere kontakt teknologi og innovasjonssjef, Jonas Valle 
Paulsen. Ved vurdering av metoder og teknologi, vil 
Finnmarkssykehuset ta direkte kontakt med aktuelle 
organisasjoner, samt orientere i brukerutvalget. 
Finnmarkssykehuset har stor tro på at dere som brukere kan 
være med å påvirke hvordan framtiden skal bli. 

 

Vedtak: 
1. Brukerutvalget tar informasjon til orientering.    
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Sak 41/2021 Referatsaker 

1. Protokoll RBU møte 9. juni 2021 
2. Brev fra Finnmark legeforening 18. juni – «Barneavdelingens 

fremtid er truet» 
3. Protokoll ekstraordinært RBU møte 28. juni 2021 
4. Protokoll RBU møte 14. september 2021 

 
Vedtak:  
Referatsakene tas til orientering.  

 

Sak 42/2020 Eventuelt 

Det etterlyses informasjon om hva som gjøres innen psykisk helsevern 
og rus (phvr). Er det fremdeles noen brukerråd i drift innen phvr? Hva 
skjer med avrusningssengene i Alta? Hvordan er mulighetene for 
individuell tilpasning i pakkeforløpet innen phvr? Kan det komme noen 
til møtet i desember for å orientere om det som gjøres innen phvr i hele 
Finnmarkssykehuset?   
 
Vedtak:  

1. Representanter for psykisk helsevern og rus inviteres til 
brukerutvalgsmøte i desember 2021 for å orientere om status i 
hele Finnmarkssykehuset.  

2. Det utarbeides spørsmål fra Brukerutvalget til de som skal komme 
og orientere.  

3. Det er ønskelig med fast orientering til Brukerutvalget om hvordan 
situasjonen er innen psykisk helsevern og rus.   

 

   
 
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 

 



 

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  

Protokoll - Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 18.10.2021 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 Forfall 

Espen Kummeneje Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon NITO X 

Hanne Vang Fellesorganisasjonen FO Forfall 

Henriette Joks Rest Akademikerne RA Forfall 

Marthe Markussen Høiland Den norske legeforening – yngre leger DNLF/Y X 

Turid Hauge Utdanningsforbundet UF X 

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 Meldt forfall 

Thoralf Enge Den norske legeforening - overleger DNLF/O X 

 

Vernetjenesten  Forkorting Tilstede 

Oda Uhlen Solheim Foretakshovedverneombud FHVO X 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Siri Tau Ursin Administrerende direktør 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef 

Kenneth Grav HR-sjef 

Sigrid Skalle Jensen Forhandlingsleder / Referent 

  

Beate Juliussen Administrasjonssjef 

Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef 

Jørgen Nilsen Klinikksjef Klinikk Prehospitale tjenester 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

67/2021 Godkjenning innkalling og saksliste KG 

 Innkalling og saksliste ble godkjent med rettelser av saksnummer.  
 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

68/2021 Valg protokollsignering KG 

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

Sak nr: Sakens navn:  

69/2021 Styresak 73/2021 Virksomhetsrapport 9/2021 Finnmarkssykehuset HF 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i 
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 13. oktober 2021.  
 
Saken ble tatt til drøfting. 
 

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

FagF: Det straffer seg å legge om fra døgn til dag behandling 
Svar: Det stemmer, men vi vrir mindre enn øvrige foretak i Helse Nord. På sikt 
vil inntektssystemet justeres. Vi må gjøre det som er best for pasientene. 
 
FagF: Hva skyldes den store økningen i kostnader medikamenter?  
Svar: Det skyldes økt forbruk i forbindelse med sjeldne sykdommer, samt kreft 
og MS. Byttegrad til rimeligere legemidler er god for Finnmarkssykehuset.  
 
FagF: Kostnader på innleie sykepleiere, er dette ordinære sykepleiere eller 
spesialsykepleiere?  
Svar: Kostnadene skyldes primært innleie av intensivsykepleiere.  
 
NSF: Sykefraværet har blitt redusert slik at vi nesten ligger på måltallet, ros til 
de som jobber med dette. Hva er status for med.leger i Hammerfest?  
NSF: Hva skyldes overforbruk på medisinsk materiell på sykehusene? 
Svar: Usikker på hva dette skyldes, det kan være økte priser.  
 
NSF: Etter etableringen av Klinikk Alta og Sámi Klinihkka har foretaket høyere 
bemanning- naturlig nok. Men kan man se at det er lavere belegg på 
medisinske sengeposter i Hammerfest/Kirkenes når det også er medisinske 
senger i Alta?  Vi har jo ikke blitt flere innbygger- men er det eldrebølgen som 
slått til? Slik at det kreves mer av den enkelte til hver pasient? 
Når det gjelder kostnader innleie, så har f.eks intensivenhet i Kirkenes har ikke 
hatt budsjett for bemanning til å dekke nivå 1, derfor er det mye innleie også 
uten covidberedskap.  
Svar: I følge rapport fra KPMG har ikke Finnmarkssykehuset et spesielt høyt 
belegg, og sykehuset har en bemanning tilpasset det antallet pasienter 
sykehuset har. Når det gjelder intensivsykepleiere, så er det lyst ut stillinger og 
vi ansetter fortløpende.  
 
NSF: Det blir hevdet at for å få et effektivt internt bemanningsbyrå er vi 
avhengig av deltidsstillinger. Vi viser til Nordlandssykehuset, der de har 
etablert internt bemanningsbyrå med heltidsstillinger. Sykehusene i Kirkenes 
og Hammerfest er kanskje litt små for å få effekt av internt bemanningsbyrå, 
men det er verdt å undersøke.  
Svar: Finnmarkssykehuset har ikke mange uønskede deltidsstillinger. Vi har 
behandlet dette tidligere, men kan se på dette igjen. Det kan være behov for en 
viss fleksibilitet i bemanningen.  
 
NPF: Foretaket innfrir fremdeles ikke den gylne regel, hvordan er dialogen til 
styret om dette? Hva er status på Resurssklinikken og Psykia?  
Svar: Det jobbes med å oppnå den gylne regle, men det er vanskelig å 
rekruttere de nødvendige ressursene. Vi konkurrerer nasjonalt og regionalt om 
de samme ressursene. Det forsøkes blant annet med å tilby ansatte å bo annet 
sted og jobbe i Finnmarkssykehuset, men det er utfordrende, og vi må også ta 
vare på de som allerede jobber hos oss og ikke bare tilby goder til de nye.  
De private foretakene har lange behandlingsforløp, og FIN har sendt sak om 
dette til fylkeslegen/statsforvalteren. Saken behandles i Nordland. Fylkeslegen 
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i Nordland viser til HELFO som kontraktansvarlig, mens HELFO viser tilbake til 
fylkeslegen. FIN vil også minne HELFO om oppfølging av saken om 
behandlingstiden til de private foretakene.  
 
DNLF/O: For å hindre inntektstap bør vi ta tilbake pasienter. Dette kan blant 
annet gjøres ved å tilrettelegge for protesekirurgi i Alta, samt å ansette 
traumeortoped i Hammerfest, slik at traumepasienter ikke trenger å sendes til 
UNN.  
Svar: Vi har ikke økonomi til å bygge operasjonsstue for protesekirurgi i Alta, 
da dette vil koste ca 10-15 mill mer enn det budsjettet vi har fått. Ortopedene 
bør jobbe med å effektivisere protesekirurgien. Når det gjelder 
traumepasienter, så er det en regional traumeplan som medfører at pasienter 
skal sendes til UNN.  
DNLF/O: Er uenige informasjonen om kostnadene for å etablere protesekirurgi 
i Alta, Har andre opplysninger om dette.  
Svar: Gruppa som jobber med denne saken bør få gjøre seg ferdige, så vil den 
saken bli behandlet.  

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar styresak 73/2021 – Virksomhetsrapport 9-2021 Finnmarkssykehuset HF til 
orientering. 
 

Tilførsel til 
protokoll 

Tilførsel til protokollen fra DNLF/O:  
Det er stor usikkerhet om kor mye en ny operasjonsstue i Alta vil koste.  Enge mener 
det er viktig at det straks ordnes opp i denne usikkerheten.   En må bygge en ultraren 
stue (10 CFU) nå, -det er nok penger til det. 
 
VI KAN VI BYGGE EN ULTRAREN STUE FOR 15 MILLIONER  
Sykehusbygg sier at en slik stue vil koste my mer enn 15 millioner. Informasjon som jeg 
har hentet inn viser at 15 millioner er nok.  Det er sagt fra medisinsk fagsjef at det vil koste 
5 -10 millioner ekstra å bygge en ultraren opersjonsstue.  Dette er ikke tilfelle sier Espen 
Glendrange fra Halton og han sier at han kan komme på de respektive styremøtene og 
forklare prisforskjell og lignende. Halton leverte ventilasjonsanlegget til siste 
operasjonsstuen (100 CFU) som ble bygd i Alta. Prisforskjellen er på ca. 400 000 – 500 000 
når det gjelder ventilasjonsanlegget. 
 
Kort summert:  
Råbygg(operasjonsstue 70 kvm og forrom 30 kvm) ca. 2.5 – 3 millioner 
Nøkkelferdig operasjonsstue ca. 6 - 7 millioner. 
Operasjonsbord for protese kirurgi 0.8 millioner.  
Totalt uten mva.: ca. 10 millioner 
I tillegg kommer elektrisk arbeid ca. 0.2 millioner? 
Totalsum med mva.: ca. 13 millioner 
Prisen på råbygget forutsetter at det bygges i en liten del av atriet.  Tar en annet sårt 
tiltrengt areal i den eksisterende bygningsmassen, slik Sykehus Bygg tenker på, vil det 
utløse leie av annet tilsvarende areal fra Alta kommune og vil kunne gi varige leieutgifter 

 
 

Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  

70/2021 Styresak 72/2021 Aktivitetsanalyse 2017-2022 – Muntlig informasjon 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken.   
 
Logex er leid inn for å se på aktiviteten over perioden 2017-2022. Resultatet av 
denne analysen skal presenteres for styret på styremøtet den 27. oktober 
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Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

2021. Det kalles ikke inn til eget drøftingsmøte for å gå gjennom rapporten, 
men rapporten sendes ut til dere. Dersom det er ønskelig kan det inviteres til 
et eget møte hvor Logex presenterer rapporten.   
 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

Ingen spørsmål eller kommentarer.   

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar styresak 72-2021 aktivitetsanalyse 2017-2022 til orientering. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

71/2021 Styresak 75/2021 Delstrategi klima og miljø Helse Nord RHF 2021-2030 – 
orienteringssak 

 HR-sjef Kenneth Grav innledet i saken og redegjorde for innholdet i 
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 11. oktober 2021.  
 

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

DNLF/O og Fagforbundet: Stemmer det at det er lite smitte og matavfall? 
Skyldes dette at vi ikke har kildesortering, og vil ikke omlegging til kok/kjøl på 
kjøkkenet medføre at matavfallet øker betraktelig?  
DNLF/O: Det bør legges til rette for sykling til jobb på det nye sykehuset 
 
Svar: Dette er en informasjon om en delstrategi på regionalt nivå. 
Finnmarkssykehuset skal følge opp dette lokalt.  
Når det gjelder system og rutiner for håndtering av avfall, så vil SDE bli bedt 
om å komme med en orientering om dette.  

 

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar styresak 75-2021 Delstrategi klima og miljø Helse Nord RHF 2021-2030 til 
orientering. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

72/2021 Eventuelt 

 Det fremkom ingen saker under eventuelt. 

 
Møtet avsluttet kl. 09:55. 
 
 
 
____________________________________ _______________________________________ ________________________________________ 
Kristina Eriksson Nytun Ole I. Hansen HR-sjef Kenneth Grav 
Norsk sykepleierforbund Fagforbundet HR-sjef 
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Referat FAMU 18.10.21 

Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Ole I. Hansen  FTV Fagforbundet x 

Kicki Nytun  FTV NSF x 

Espen Kummeneje FTV NITO X 

Thoralf Enge FTV DNLF x 

Oda Uhlen Solheim  FVO x 

 

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

Kenneth Grav  HR-sjef x 

Lena E. Nielsen Konst. Klinikksjef Hammerfest x 

Jørgen Nilsen  Klinikksjef prehospital x 

Ole Martin Olsen  Drift- og eiendomssjef x 

 

Andre Stilling Til stede 
Hege Kristin Varpe HMS-leder (referent) X 

Hemis BHT x 

Andreas Ertesvåg Seniorrådgiver Meldt forfall 
 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

70/21 Innkalling og saksliste 
 
Vedtak: FAMU godkjenner innkalling og saksliste. 

OIH 

71/21 Referat forrige FAMU 
 
Vedtak: FAMU godkjenner referatet.   

OIH 

72/21 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. 
Innspill på møtet: 

• Positivt at sykefraværet er på vei ned. Viktig at arbeidet med 
dette fortsetter.  

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

OIH 

73/21 Status vedtak FAMU 
 
FAMU går igjennom status for vedtakene i 2021. Oversikten viser at disse 
er fulgt opp med unntak av at det mangler vara for tillitsvalgte i sak 
46/21. 
 
Innspill på møtet: 

• Sak 09/21 bør gjøres gul da klinikksjefene skal rapportere status 
på HMS midlene i siste møte i 2021 

 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

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

74/21 Prosess HMS-prisen 
HMS-prisen deles ut årlig. Frist for innmelding av kandidater settes til 
28.11. Frist og kriterier annonseres på Solsida. 
 
Forslag til vedtak: FAMU støtter foreslått framdriftsplan. FAMU 
viderefører retningslinjene for HMS-prisen. 
 
Vedtak: FAMU støtter foreslått framdriftsplan. FAMU viderefører 
retningslinjene for HMS-prisen. 

HKV 

75/21 Status HMS handlingsplan 
Oppfølging etter sist FAMU. Følgende endringer siden sist: 
Alta: alle enhetene har gjennomført ROS-analyse og HMS handlingsplan. 
Hammerfest: to enheter mangler ROS-analyse, og tre HMS 
handlingsplan. 
Prehospital: en enhet har lagt inn ROS-analyse og HMS handlingsplan.  
Kirkenes, Sami og SDE: ingen endringer siden sist FAMU.  
 
Innspill fra møtet: 

• Godt med kort tidsfrist da flere av enhetene allerede hadde ROS 
analysen og HMS handlingsplanene, men ikke hadde fått lagt de 
inn i Docmap.  

• BHT etterspør muligheten for å få tilgang til ROS-analysene fra 
enhetene.  

 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber 
klinikksjefene i samarbeid med hovedverneombudene jobbe for mer 
systematisk oppfølging av arbeidet neste år.  
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber klinikksjefene i 
samarbeid med hovedverneombudene jobbe for mer systematisk 
oppfølging av arbeidet neste år. 

HKV 

76/21 Høringssvar - Forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet 
bedriftshelsetjenesteordning 
Forslaget er sendt på høring av arbeids- og sosialdepartementet. 
Forslaget bygger på vurdering og forslag fra en prosjektgruppe som i 
oktober 2020 la frem tiltakspakke for videre utvikling av 
bedriftshelsetjenesten. Forslaget er sendt ut i lederlinjen med frist for 
innspill innen 01.10.21. Det er ikke kommet inn innspill.  
 
Innspill fra møtet: 
Innspillene går ikke direkte på høringssvaret, men en generell 
tilbakemelding på bruk av bedriftshelsetjenesten 

• Tilbakemelding fra de ansatte på at når BHT er med på 
arbeidsmiljøundersøkelser så får man rapport, men 
oppfølgingsarbeidet følges for dårlig opp. Det er ønskelig at BHT 
er med videre i arbeidet til saken er bedret. 

• BHT er avhengig av å inviteres inn i det videre arbeidet.  

 
FAMU får saken til orientering, og mulighet til å gi innspill til høringssvar. 
Høringsfristen er 01.november. 

 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering 

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

77/21 Høring - Delstrategi klima og miljø Helse Nord RHF 2021–2030  Utsettes HKV 

78/21 Orienteringssaker 
1. Referat Kvamråd prehospital 01.09.21 
2. Referat Kvamråd klinikk Alta 09.09.21 
3. Referat Kvamråd SDE 13.09.21 
4. Referat Kvamråd stabsavdelingene 27.09.21 

 
Innspill på møtet:  

• Planlegging av ferievikarer kan føre til mindre AML-brudd hos 
prehospital ved at eget personal ikke må gå over turnusgrensen.  

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

OIH 

79/21 Eventuelt 
HVO på klinikkene jobber godt. Ønskelig at HVO forteller litt om hvordan 
de jobber på neste FAMU eller møtet etter.   

OIH 

80/21 Saker til neste møte 
- Styresaker 
- HMS-prisen 
- Årshjul FAMU 2022 
- Status sykefravær 
- Rapportering bruk av HMS-midler 

OIH 
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