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

2022/270 Beate Juliussen Hammerfest, 15.08.2022 
 
 

 
 

   
    

 

Referatsaker 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 15.-16. juni 2022 
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 17.-19. juni 2022 
3. Referat fra FAMU 15. august 2022  
4. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. august 2022  
 
Vivi Brenden Bech 
Konstituert administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 
1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 15.-16. juni 2022 
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 17.-19. juni 2022 
3. Referat fra FAMU 15. august 2022 
4. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. august 2022 

 
 

Saksnummer 68/2022

Saksansvarlig: Beate Juliussen, administrasjonssjef 
Møtedato: 23. august 2022

mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no
http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
15.-16. juni 2022 

Beate Juliussen 
16.06.2022 
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Kjell Magne Johansen Leder Til stede  

Gro Johansen Nestleder Til stede  

Torhild Ackermann Medlem Til stede  

Tom-Kristian Tommen Hermo Medlem  Til stede  

Astrid Daniloff Medlem  Til stede  

Bjørnar Leonardsen, vara for Alf 
Bjørn 

Medlem Til stede  

Solveig Methi Medlem Til stede  

Knut Harald Eriksen Medlem Meldt forfall Vara hadde ikke mulighet til å 
stille 

Susanne Elisabeth Siri Medlem Meldt forfall Har pr i dag ikke vara 

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonssjef (referent) 

Harald G. Sunde  Medisinsk fagsjef, deltok på sak 22/2022 

Robert Kechter Rådgiver, deltok på sak 23/2022 

Sofie Bjørnå Rådgiver, deltok på sak 23/2022 

Espen Hansen Prosjektsjef NHS, deltok på sak 25/2022 

Bjørn Erik Johansen Avdelingsleder Pasientreiser, deltok på sak 26/2022 

Line Grongstad Konstituert kvalitets- og utviklingssjef, deltok på sak 07-09/2022 

 
I tillegg møtte: 

Vibeke Christensen Kunstkonsulent NHS, deltok på sak 24/2022 
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Sak 14/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det innkalles til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt 
møteplan 15. og 16. juni 2022 på Scandic Hotel Kirkenes. 
 

Saksnr Sakens navn 
14/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
15/2022 Godkjenning av referat fra BU møte 17. mars 2022 
16/2022 Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg møte 3. juni 2022 
17/2022 Møteplan, reiseregninger og budsjett 2022, inkludert revidert honorering 

for brukermedvirkning 
18/2022 Valg av representanter til styrer, råd og utvalg 
19/2022 Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF 

Ingen presentasjon, styresaken legges ved.  
20/2022 Tertialrapport 1. tertial Oppdragsdokumentet 2022 

Ingen presentasjon, styresaken legges ved.  
21/2022 ForBedring 2022  
22/2022 Medisinsk fagsjef orienterer 
23/2022 Orientering om rus/psykiatritilbudet i Finnmarkssykehuset 
24/2022 Kunst i nye Hammerfest sykehus 
25/2022 Nye Hammerfest sykehus  
26/2022 Orienteringssaker 

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

a. Innspill til Helse Nord RHFs brukerkonferanse 21.-22.09.22 
 

27/2022 Referatsaker 
1. Referat fra regionalt brukerutvalg 7. april 2022  

28/2022 Eventuelt 
 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 15/2022 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
17. mars 2022 

 
Vedtak: Referatet fra brukerutvalgsmøte 17. mars 2022 godkjennes.  

 

Sak 16/2021 Referat AU-møte 3. juni 2022 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 3. juni 2022 til 
orientering. 
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Sak 17/2022 Møteplan, reiseregninger og budsjett 2022, inkludert 
revidert honorering for brukermedvirkning 
Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.  
 
Vedtak:  
Informasjon om møteplan, reiseregninger og budsjett 2022 tas til 
orientering. 

      

Sak 18/2022 Valg av representanter til styrer, råd og utvalg 
Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.  

 
Vedtak:  

    
 
    

Styrer, råd og utvalg Brukerutvalgsmedlem 2022-2024 

Brukerpanel for digitale pasient- og 
samhandlingstjenester 

 Bjørnar Leonardsen 

Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Torhild Ackermann, vara: Solveig Methi 

Brukerutvalgets Arbeidsutvalg Kjell Magne Johansen, Gro Johansen, Tom Kristian 
Tommen Hermo 

Forskningsprosjekt i medisinsk etikk Gro Johansen 

Forskningsstyret i Finnmarkssykehuset Kjell Magne Johansen 

Helsefellesskapet - tidligere Overordnet 
samarbeidsorgan (OSO)  

Solveig Methi 

Klinisk etikk komite (KEK) Tom-Kristian Tommen Hermo  

Kvalitetsutvalget i Finnmarkssykehuset Astrid Daniloff, vara: Torhild Ackermann  

Prosjektstyre nye Hammefest sykehus Kjell Magne Johansen 

Samisk Språkutvalg Susanne Elisabeth Siri 

Stormottakersatsningen i Finnmarkssykehuset HF Gro Johansen  

Styret i Finnmarkssykehuset, observatør Kjell Magne Johansen 

Lokalt samarbeidsutvalg Vest-Finnmark Alf Bjørn, Vara: Susanne Siri  

Lokalt samarbeidsutvalg Øst-Finnmark  Lokalt LHL medlem 
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Sak 19/2022 Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF 
 Ingen innledning i saken.  
    
 Vedtak:  

Informasjon om langtidsbudsjettet for Finnmarkssykehuset HF tas til 
orientering. 
 

Sak 20/2022 Tertialrapport 1. tertial Oppdragsdokumentet 2022 
 Ingen innledning i saken.  
     

Vedtak:  
Brukerutvalget tar informasjon om 1. tertial oppdragsdokumentet 2022 
til orientering. 
 

Sak 21/2022 ForBedring 2022 
 Ingen innledning i saken.  
     

Vedtak:  
Informasjon om ForBedring tas til orientering. 

 

Sak 22/2022 Medisinsk fagsjef orienterer 
 Medisinsk fagsjef, Harald G. Sunde innledet i saken.  
  
 Oppdatering vedrørende geriatrisk team i Sámi klinihkka. Dette følges 

videre opp i neste møte.  
 Oppdatering vedrørende klart språk/innkallingsbrev på samisk. Dette 

følges videre opp i neste møte.  
 
 Spørsmål og kommentarer:  
 I klart språk/innkallingsbrev bør det tas inn en setning i brevet om at 

det oppfordres til å registrere seg for å motta innkallinger digitalt. Det 
bør også tas med en setning om å komme på sykehus parfyme fri. 
Innkallingsbrev på samisk følges videre opp i neste møte. 

 
 Helikopterlandingsplass Kirkenes – ber om mer utfyllende informasjon 

i neste møte.  
      

Vedtak:  
Informasjon fra medisinsk fagsjef tas til orientering. 
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Sak 23/2022     Orientering om rus/psykiatritilbudet i     
           Finnmarkssykehuset 

Robert Kechter og Sofie Bjørnå innledet i saken.  
   

Vedtak:  
Brukerutvalget ber om at Finnmarkssykehuset HF og regionalt 
brukerutvalg kontakter UiT for å få en forsterkning av videreutdanning 
av spesialsykepleiere med kvoter for sykepleiere fra 
Finnmarkssykehuset HF. Det bes også om at videreutdanningen av 
psykiatrisk sykepleiere prioriteres.  

Sak 24/2022 Kunst i nye Hammerfest sykehus 
Kunstkurator for nye Hammerfest sykehus, Vibeke Christensen innledet 
i saken.  
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Ønskelig med bilde i blodbanken, der det tappes blod.  
Ønskelig med bilder på pasientrom.  
Kantinegården: viktig at kunsten er tilgjengelig hele året, også på 
vinteren når et er snø.  
Viktig å ta hensyn til allergier ved valg av kunst, eksempelvis 
overflatebehandlinger og innramminger.  
 
Vedtak:  
Brukerutvalget tar informasjon om kunst i nye Hammerfest sykehus til 
orientering.  

 

Sak 25/2022 Nye Hammerfest sykehus  
Prosjektsjef, Espen Hansen innledet i saken.  
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Blir det skilting også på Kvensk?  
Skilting for synshemmede – blir det mulighet til å lytte til hvor en er i 
bygget?   
Hvordan blir adkomsten til bygget? Presenteres på neste møte.  
 

Vedtak:  

Brukerutvalget tar informasjon til orientering.  
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Sak 26/2022 Orienteringssaker 

 
1. Muntlig informasjon fra BU leder 

a. Nye Hammerfest sykehus, jevnlige møter. 
b. Andre utvalg, går som normalt.  
c. Styremøter: dersom det er noen som har innspill eller 

spørsmål til styresaker, ta kontakt i forkant av styremøtet.  
 
  

2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  
a. Ingen orientering. 

 

3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a. Pasientreiser v/ Bjørn Erik Johansen  

 
b. Kurs LIS2/3 – Pasient og brukermedvirkning 

Det skal gjennomføres kurs på 2 timer, ett på våren og ett på 
høsten om pasient- og brukermedvirkning for LIS 2 og 3. 
Kurset gjennomføres digitalt Datoer for 2022: 4. mai kl 12-14 
og 2. november kl 12-14. Det byttes på hvem som er med på 
disse kursene.  
 

c. Brukerutvalget stiller med representanter til å holde innlegg på 

pasientsikkerhetsdagene:  
Kirkenes: 18.10.22 

Alta: 19.10.22 

Karasjok: 20.10.22 

Hammerfest: 21.10.22 
 
Vedtak: 
1. Brukerutvalget tar informasjon til orientering.    

 

Sak 27/2022 Referatsaker 

1. Protokoll RBU møte 7. april 2022 
 
Vedtak:  
Referatsakene tas til orientering.  
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Sak 28/2022 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 

- Troms og Finnmark fylkeskommune  
- NHF Nord-Norge 

- SANKS Brukerråd - Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset 
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Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
17.-19. juni 2022 

Beate Juliussen 
06.07.2022 
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Sandra Emilie Eliassen Leder Til stede  

Sol Andrea Hasselberg Nestleder Til stede  

Evelina Sæter Tro Johnsen Medlem Til stede  

Aleksander Kysnes Arntzen Medlem Til stede  

Linus Riise Medlem Til stede  

Maria Kyrrø Kaliainen Medlem Til stede  

Eskil Haraldsvik Amundsen Medlem Deltok dag 1 Deltok på Teams 

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonssjef/koordinator, referent 

Per Ivar Stranden Digital FACT Ung, deltok på sak 17/2022 

Espen Hansen Prosjektleder nye Hammerfest sykehus 

Kirsti Høylo Larsen Samvalgskoordinator Hammerfest sykehus 

Rita Jørgensen Klinikksjef, Kirkenes sykehus 

Thomas Wilson Helikopterbasen Kirkenes 

 
Andre: 

Vibeke Christensen Kunstkonsulent nye Hammerfest sykehus 

Trine Kjellsdatter Dervo Ungdomskoordinator NAV Sør-Varanger 
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Sak 14/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det innkalles til helgesamling for Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF Fredag 17. juni 
kl 16:00 til søndag 19. juni 2022 kl. 12:00 
 

Saksnummer Sakens navn 
14/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
15/2022 Godkjenning av referat fra 4. april 2022 
16/2022 Gruppearbeid i løpet av helga 
17/2022 Ungdom og psykisk helse - Digital FACT Ung 
18/2022 Møteplan og reiseregninger, inkludert revidert honorering for 

brukermedvirkning  
19/2022 Regionalt diagnoseuavhengig ungdomskurs 3.-4. oktober 2022  
20/2022 Informasjon om samling for ledere, nestledere og koordinatorer for 

ungdomsrådene 22.-23. september 2022 i Tromsø og Brukerkonferansen 
21.-22. september 2022 i Tromsø.  

21/2022 Innspill til Helse Nord til Brukerkonferansen 21.-22. september 2022 i 
Tromsø 

22/2022 Orienteringssaker 
1. Muntlig informasjon fra UR leder 
2. Muntlig informasjon fra UR medlemmer 
3. Informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset 

23/2022 Eventuelt 
 
 
 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes   

 

Sak 15/2022 Godkjenning av referat fra Ungdomsrådsmøte 4. april 
2022 

  
Vedtak: Referat fra Ungdomsrådsmøte 4. april godkjennes.  

 

Sak 16/2022 Gruppearbeid i løpet av helga 

 I løpet av helgen var det ulike gruppearbeid med følgende tema:  
 

Vedtak:  

Sak 17/2022 Ungdom og psykisk helse - Digital FACT Ung 

 Prosjektleder for digital FACT Ung, Per Ivar Stranden innledet i saken 
før en gruppediskusjon rundt temaene:  
1. Hva er psykisk helse for deg 
2. Hvordan synes du tilbudet til ungdom i ditt nærmiljø er i dag?  
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3. Dersom du ble psykisk syk, hvem tror du kunne gitt deg den beste 
hjelpen?  

4. Ville du foretrukket å snakke med noen? Via en app, ansikt til ansikt 
eller sende meldinger?  

 

Vedtak:  
Ungdomsrådet gav sine innspill til Digital FACT Ung prosjektet.  

Sak 18/2022 Møteplan og reiseregninger, inkludert revidert 
honorering for brukermedvirkning 

 
Vedtak:  
1. Møteplan for 2022 blir som følger 

a. 10. oktober 2022 kl 17-19 
b. 28. november 2022 kl 17-19 

2. Informasjon om reiseregninger tas til orientering 
3. Den enkelte har ansvar for å sende inn reiseregning så snart som 

mulig etter møte 
 

Sak 19/2022 Regionalt diagnoseuavhengig ungdomskurs 3.-4. oktober 
2022 

 
Vedtak:  
Informasjon om regionalt diagnoseuavhengig ungdomskurs  
3.-4. oktober 2022 tas til orientering. 
 

Sak 20/2022 Informasjon om samling for ledere, nestledere og 
koordinatorer for ungdomsrådene 22.-23. september 
2022 i Tromsø og Brukerkonferansen 21.-22. september 
2022 i Tromsø. 

 
Vedtak:  
Fra Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF deltar leder, Sandra Emilie 
Eliassen og nestleder Sol Hasselberg.   
 
 

Sak 21/2022 Innspill til Helse Nord til Brukerkonferansen  
21.-22. september 2022 i Tromsø 

 
Vedtak:  
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Følgende innspill til Brukerkonferansen sendes til Helse Nord:  
Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset ønsker psykisk helse som tema. 
Kunne kanskje fått inn noen som kunne snakket om sine opplevelser? 
Eksempel Agnethe Saba eller Nelly Krogstad.  
 

Sak 22/2022 Orienteringssaker  

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

a. Omvisning på Kirkenes sykehus med Rita Jørgensen og 
helikopterbasen med Thomas Wilson i forkant av 
Ungdomsrådsmøtet 
 

b. Hva jobber ungdomsrådskoordinator i NAV med?  
Trine Kjellsdatter Dervo og Tonje gav orientering om IPS Ung 
og hva ungdomsrådskoordinator jobber med i NAV. De fikk  
også innspill fra ungdomsrådet om hva de ser på som viktig.  
 

c. Nye Hammerfest sykehus 
i. Orientering fra prosjektleder Espen Hansen 

ii. Orientering fra kunstkonsulent Vibeke Christensen 
 
Innspill fra ungdomsrådet til nye Hammerfest 
sykehus: 
- Ungdomsrommet i nye Hammerfest sykehus bør ikke 

kombineres til bruk for undervisning. Undervisning 
bør skje i andre lokaler.  

- Innredningen i ungdomsrommet bør være avslappet, 
sofa, sacco sekker, playstation 

- Ønsker tilgang til treningsmuligheter 
- Kunsten på ungdomsrommet kan gjerne være bilder 

som byttes på 
- Interaktivitet er bra 
 
Hva skal til for at ungdom skal trives på sykehus:  
- God og sunn mat og drikke (gjerne fiskepinner, 

fiskegrateng, lasagne, taco, pizza...) 
- Gode tv kanaler på ungdomsrommet – Netflix, 

Disney+ osv.  
- Mulighet for å trene 
- Aktiviteter 
- Når helsepersonell ikke snakker norsk er de 

vanskelig å forstå. Foreldre må ofte oversette, og da 
er en redd for å gå glipp av informasjon.  
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- Snakk slik at vi forstår. Snakk saktere. Bruk norske 
ord (om du snakker svensk/dansk).  

- God kommunikasjon med legen 
- Ikke snakk over hodet på oss (spesielt når foreldre er 

med) 
- Snacks automater 
- Mulighet for å koble av 
- Ta oss som pasienter seriøst 
- Vi vil bli tatt på alvor!  
- Kan ny teknologi bidra til at vi slipper å bli vekt på 

natta?  
- «over happy» pleiere er ikke nødvendig – prøv å 

matche energien min 
 

d. Samvalg 
i. Samvalgskoordinator Kirsti Høylo Larsen innledet i 

saken.  
ii. Gruppearbeid med tema rundt samvalg. Kirsti fikk 

innspill som hun tar med videre.  
  

Vedtak:  
1. Ungdomsrådet anmoder om at ungdomsrommet i nye Hammerfest 

sykehus ikke kombineres til bruk for undervisning. Undervisning 
bør skje i andre lokaler.  

2. Øvrig informasjon tas til orientering. 
 

Sak 23/2022 Eventuelt 

Det fremkom ingen saker under eventuelt.  
 
 
Referatet godkjennes på neste møte 
 
Kopi til:  

- Styret i Finnmarkssykehuset HF (referatsak på styremøte 23. august 2022) 

- Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF   

- Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF  

- Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 

- Ungdomsrådet UNN 

- Regionalt Brukerutvalg 
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Referat FAMU 15.08.2022 

Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Ole I. Hansen  FTV Fagforbundet X 

Kicki Nytun  FTV NSF X 

Odd Torbjørnsen FTV NITO forfall 

Christel Benedicte Eriksen TV OF 
(vara) 

FTV DNLF X 

Kanthan Poopalasingam konst FVO X 

 

Arbeidsgiverrepresentant Stilling Til stede 
Vivi Bech Konst. Adm. dir. Kenneth Grav 

Kenneth Grav  HR-sjef Sigrid Jensen 

Jørgen Nilsen Klinikksjef Hammerfest X 

Trond Ivar Carlson Klinikksjef prehospital X 

Ole Martin Olsen  Drift- og eiendomssjef X 

 

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

Tone Strand Medco-dinHMS X 

Andreas Ertesvåg Seniorrådgiver Forfall 
 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

48/22 Innkalling og saksliste 
 
Vedtak: FAMU godkjenner innkalling og saksliste. 
 

KG 

49/22 Referat forrige FAMU 
 
Vedtak: FAMU godkjenner referatet.  
 

KG 

50/22 Styresaker 
Innspill på møtet: 

• Tiltak som vil gi effekt innen kort tid vil bli iverksatt ved 
Hammerfest sykehus. Det er satt av midler til oppdatering av SD 
anlegget i Kirkenes da det trengs en større oppgradering i år. 
Viktig i HMS perspektiv at regulering av luft og temperatur 
fungere godt.  

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

KG 

51/22 Status AML brudd 
Antall brudd har gått noe opp sammenlignet med samme periode i fjor. 
Korona utgjør fremdeles noen brudd, men «sykdom» er den største 
bruddårsaken. I tillegg utgjør ledige vakter og mangel på kompetanse en 
vesentlig del av bruddene.  

HKV 
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Innspill fra møtet: 

• Viktig at ledere legger inn disp riktig i GAT sånn at man unngår at 
det blir registrert som brudd.  

• Det kan ikke gis disp dersom det går ut over helse eller 
pasientsikkerhet.  

• Det er utfordrende å få tilstrekkelig med ansatte med riktig 
kompetanse i noen yrkesgrupper og dette gjør det vanskelig å 
fylle faste stillinger. Det må jobbes bredt for å endre på dette. 
Man bør blant annet se på muligheter innen utdanning og 
seniorpolitikken i FIN. 

 
Forsalg til vedtak: FAMU ber klinikkene fortsette fokuset på reduksjon av 
AML-brudd. FAMU tar saken forøvrig til orientering.  
 
Vedtak: FAMU ber klinikkene fortsette fokuset på reduksjon av AML-
brudd. FAMU tar saken forøvrig til orientering med innspillene som kom i 
møtet.  

52/22 Møteplan FAMU 
 
Forslag til vedtak: FAMU vedtar møteplanen 
 
Vedtak: FAMU vedtar møteplanen.  

KG 

53/22 Status HMS handlingsplan  

 

FAMU får en oversikt over status for arbeidet med HMS-handlingsplan, 

inkludert ROS analyse HMS som en oppfølging av sak 41/22. Noen flere 

enheter har ferdigstilt handlingsplanene, men det gjelder fortsatt ikke 

alle.  

 

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

klinikksjefene følge opp arbeidet i egen klinikk med rapporteringer til 

kvamråd. 

 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber klinikksjefene følge 
opp arbeidet i egen klinikk, med rapportering til KVAM råd.  
 

HKV 

54/22 Omstillingsveileder FIN 

Det er behov for å oppdatere omstillingsveilederen fra 2014. I første 

omgang vil man sikre justering og oppdatering av lovhenvisninger, 

oppdatering av navn og maler. Veilederen er sendt til foretaksledelsen, 

FTV og FVO før sommeren med mulighet til å komme med innspill. 

 

Innspill fra møtet: 

• Ikke alle har mottatt mailen om omstillingsveilederen: den vil bli 

ettersend. Det er ikke satt fist til å komme med innspill.  

• BHT kan være en ressurs i omstillingsarbeid, og kommer gjerne 

tidlig inn på systemnivå.  

 

Forslag til vedtak: FAMU tar sakene til orientering. 

 
Vedtak: FAMU tar sakene til orientering med innspill på møtet.  
 

HKV/KG 
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55/22 Orienteringssaker 
1. Orientering fra BHT 
2. Referat Kvamråd Stabsavdelingen 27.06.22 
3. Referat Kvamråd Kirkenes Sykehus 16.06.22 
4. Referat Kvamråd Sami Klinhikka 27.05.22 

 
Innspill fra møte 

• Arbeidet med samhandlingsplanene med BHT må prioriteres og 
komme på plass. FAMU anbefaler at BHT kommer tidlig på banen 
i saker hvor de kan bistå.  

• HKV sjekker ut om BHT er involvert i arbeidet med NHS 
 
Vedtak: FAMU tar sakene til orientering med innspillene som kom på 
møtet.  
 

KG 

56/22 Saker til neste møte 
- Styresaker 
- Status AKAN-utvalget 
- Status sykefravær 

 

KG 
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Protokoll - Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 18.08.2022 kl. 09.00 – 11.00 
Sted: Teams-møte  
Saksnr: 2022/46 – Informasjons- og drøftingsmøter – Finnmarkssykehuset 2021 - 2022 
 

Arbeidstaker Organisasjon Forkorting Tilstede 

Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening NPF  

Eirik Johannes Olsson Norsk Fysioterapeutforbund NFF  

Silje Nilsen Norsk Ergoterapeut forbund NEF  

Hanne Vang Fellesorganisasjonen FO Meldt forfall 

Henriette Joks Rest Akademikerne RA  

Ingvild Skjerping Dahl Den norske legeforening – yngre leger DNLF/Y Ikke møtt 

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet UF Ikke møtt 

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

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund NSF  

Marit Karlstrøm Den norske jordmorforening DNJF Meldt forfall 

Odd Thorbjørnsen Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon NITO Meldt forfall 

Ole Ingvald Hansen Fagforbundet FagF OK 

Espen Lindi Olsen Norsk Radiograf forbund NRF Ikke møtt 

Stian Johnsen Delta D Ikke møtt 

Tone Hagerup Den norske legeforening - overleger DNLF/O Ikke møtt 

 

Vernetjenesten  Forkorting Tilstede 

Jeyakanthan Poopalasingam Foretakshovedverneombud FHVO  

 

Arbeidsgiver Stilling 

Vivi Brenden Bech Kst. Administrerende direktør  

Inger Marie Kongsbak Kst. Økonomisjef  

Kenneth Grav HR-sjef  

Line S. Grongstad Kst. Kvalitets- og utviklingssjef  

Ole Martin Olsen Drifts- og eiendomssjef  

Frode Larsen Avdelingsleder FU, Service, drift og eiendom 

Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef  

Sigrid Skalle Jensen Forhandlingsleder /Referent 

Jørgen Nilsen Klinikksjef Klinikk Hammerfest  

Trond Carlson Klinikksjef Klinikk Prehospitale tjenester 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

55/2022 Godkjenning innkalling og saksliste KG 

 Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader. 
 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

56/2022 Valg protokollsignering KG 

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

Sak nr: Sakens navn:  

57/2022 Retningslinjer for lederlønn i Finnmarkssykehuset HF 

 HR-sjef Kennet Grav innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet 
slik det ble sendt ut 11. august 2022. 
 
 

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

FagF.: 
Kan det gis støtte til ledere som er pendlere?  Vi vet at det gis til noen leger, 
men fagarbeidere som pendler får ikke slik støtte.  
Svar: Finnmarkssykehuset forsøker fortrinnsvis å rekruttere bofaste ledere.  
Det må gjøres en individuell vurdering hver gang man tar en beslutning om 
støtte til pendling.  
 
NSF:  

1. Hva betyr ledere i denne saken, er det alle ledere fra enhetsleder og 
oppover?  
Svar: Saken gjelder alle ledere 

2. Finnes eget lederlønnsoppgjør?  
Svar: Direktørens ledergruppe har et eget lønnsoppgjør, og er ikke 
med i det ordinære lønnsoppgjøret. Øvrige ledere omfattes av de 
ordinære lønnsoppgjørene for de ulike fagforeningene.  

3. Det stemmer ikke at det ikke er variable elementer i avtalene. Vi 
kjenner til at både avdelingsledere og enhetsledere for eksempel får 
overtid. 
Svar: Det varierer litt i ulike avtaler, Noen har kompensasjonsdager 
og skriver derfor ikke overtid. De som skriver overtid har gjerne noe 
lavere lønn enn de som har kompensasjonsdager. Under pandemien 
har det vært gjort noen unntak for enkelte, slik at noen flere har 
kunnet skrive overtid, og det har vært gitt noen flere 
kompensasjonsdager.  

4. Når det gjelder sluttvederlag er dette kun for Helse Nord eller hele 
landet? 12.mnd er jo lang tid. Vil man se seg om etter jobb om man 
har lønn? 6 mnd bør være mer enn nok. 
Svar: 12 måneder kom i malen fra Helse Nord. 12 måneder er 
maksimum, så hver sak må behandles individuell. 

 

 

Beslutning   

1 Partene tar retningslinjer for lederlønn i Finnmarkssykehuset til orientering med de 
kommentarer som kom på møtet.  

 

Sak nr: Sakens navn:  

58/2022 Styresak 65/2022 – Virksomhetsrapport 6 og 7 2022 Finnmarkssykehuset HF 

 Kst. Økonomisjef Inger Marie Kongsbak innledet og redegjorde for innholdet 
i drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 15. august 2022.  
 
Saken ble tatt til drøfting. 
 

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

Direktør: 
Likviditeten er en stor utfordring. Også prosjektet Nye Hammerfest sykehus 
vil bli bedt om å gjøre vurderer.  
 
Fagf. 

1. Har ledelsen begynt å ta inn over seg at foretaket er 
underbudsjettert særlig i forhold til personell?  
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Svar: Rammene diskuteres i oppfølgingsmøtene med Helse Nord, 
men foretaket må forholde seg til de rammene som er tildelt for 
budsjettet og budsjetterte stillinger. Det tas politiske beslutninger 
som påvirker foretaket og som foretaket blir pålagt å følge opp, Det 
er derfor vi har en slik desentralisert struktur. Det er en stor økning i 
personal og innleie siden 2019 og vi er bedt om å ta ned økningen. Vi 
bruker for mye personell i forhold til den aktiviteten vi har. Det er 
utført kartlegging av stillinger på klinikknivå. Det samme er gjort 
med stabsstillinger, dette er også sammenliknes med UNN og 
Helgeland. Dere får denne når den er klar. Tillitsvalgte blir involvert i 
arbeidet.  
Noe av prisstigningen er kompensert, men ikke alt 

2. Hvilken effekt får investeringsstoppen ut året? Mye er jo allerede 
bestilt? Vil investeringsstopp ha betydning for sak om 
energikonsept?  
Investeringsstoppen er ment å vare ut året til foretaket får jobber 
mer med tiltak, det vil ikke ha effekt på lengre sikt.  

3. I følge kirurgene/ortopedene har vi for få operasjonsstuer i forhold 
til hva de har av kapasitet,  
Svar: Det bør være mulighet for å se på effektivisering til bruken av 
de operasjonsstuene vi allerede har.  

4. Har vi fast pris på strøm?  
Svar: Ingen i møtet kjenner dette, Det sjekkes opp.  

 
NSF: 

1. Man bør kunne operere mere ved å effektivisere bruken mer.  
Svar: Vi er enige i at det må være mulig å se på effektivisering av det 
stuetallet i har i dag.  

2. Budsjettrammene er for små. Det koster å ha en desentralisert 
beredskap, og vi må ha personell for å dekke beredskapen.  

3. Det må gis informasjon til ansatte om hvor dårlig den økonomiske 
situasjonen faktisk er, Det ansatte på gulvet får ikke vite hvor dårlige 
det står til med økonomien.  
Svar: Vi er enige i at det bør gis informasjon via et allmøte. Det har 
vært besluttet at det skulle gjennomføres flere allmøter i klinikkene 
og færre på foretaksnivå, men den beslutningen kan gjøres om. Det 
må tas en beslutning om hva som skal informeres ut på de ulike 
nivåene.  

4. Hvorfor har Kirkenes minus i inntektene og Hammerfest pluss, 
skyldes dette koding, evt egenandeler?  
Svar: Det jobbes med kodingen. Noe av minuset kan skyldes at 
inntektene er satt for høyt, som for eksempel egenandelsinntekter. 
Noe av minuset kan skyldes at man har planlagt for høy aktivitet i 
Kirkenes, i tillegg har man valgt å ta ned noe aktivitet for å kutte 
innleiekostnader. Man bør ikke bruke bedre koding som et 
økonomisk tiltak. Riktig koding er god kvalitetssjekk. Riktig koding 
kan medføre både flere inntekter, men også noe færre inntekter. Men 
en bedre kodekvalitet vil ofte kunne gi mer inntekter, fordi man 
faktisk får betalt for det man utfører, men målet for riktig koding bør 
ikke være å få flere inntekter.  

5. Hvilke tiltak har effekt og hvilke har ikke effekt? De som ikke har 
effekt bør droppes eller endres om.  
Svar: Det har særlig vært effekt av økt aktivitet i Hammerfest som 
har gitt utslag i inntektene, men for å øke aktiviteten har man økt 
innleie.  Tiltakene må ses på klinikknivå og på foretaksnivå. Noen 
tiltak nuller hverandre ut. 

6. 78,2 flere stillinger enn i budsjett, det handler blant annet om Sámi 
klinihkka og Klinikk Alta. Bemanningen i akuttseksjon i Kirkenes har 
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også vært på lavmål, Klinikken har fått godkjent å ansette flere slik at 
man får riktig antall sykepleiere i forhold til driftsnivå.  

 
NPF: 
Noen av tiltakene skulle  være økt aktivitet for psykisk helse for voksne og 
barn, hvilken effekt har de tiltakene hatt?  
Svar: Vi har ikke sett effekt av det, blant annet på grunn av vakante stillinger. 
Vi har akseptable ventetider, men de dersom vi får rekruttert til stilingene, så 
vil det kunne bli bedre.  

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar Styresak 65/2022 – Virksomhetsrapport 6 og 7 2022 Finnmarkssykehuset 
HF til orientering. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

59/2022 Styresak 66/2022 – Energikonsept Finnmarkssykehuset HF 

 Drifts- og eiendomssjef Ole Martin Olsen eller avdelingsleder forvaltning og 
utvikling Frode Larsen innledet og redegjorde for innholdet i 
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 11. august 2022. 
  
Saken ble tatt til drøfting 
 

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

NSF:  
1. Når det står at tiltakene er vurdert med inntjening på 10 år, er det 

gjennomsnitt eller gjelder det alle? 
Svar: Tiltak som er lønnsomme innen 15 år er innenfor 25 mill. Vi 
når ikke klimamålene med kun disse tiltakene. Alt må ses i 
sammenheng med utskiftingsrate. Det er et stort potensial og mange 
tiltak som kan gjennomføres. 

2. Er det absolutt nødvendig å gjøre alle tiltak på gamle Hammerfest 
sykehus siden det skal flytte ut av om 2 år? 
Svar: Tiltakene i Hammerfest er ikke lagt inn i utføringsplan og vil 
ikke bli utført. 

3. SANKS – ulike tall i rapport og tabell 
Svar: Tallene for SANKS er før og etter Enova støtte. Det er søkt om 
støtte, men for SANKS har vi ikke fått slik støtte. Det står lengre nede 
i saken.  

4. Handlingsplan, blir en egen webside om energibruk på intranettet. 
Folk på gulvet rekker ikke å lese dette, så det må informeres på 
personalmøtet 
Svar: Det er likevel viktig å legge ut informasjon, slik at lederne for 
eksempel kan benytte dette i et personalmøte for de som ikke har 
anledning til å lese intranett. Informasjon er en stor utfordring, det 
kommer en egen informasjonsplan.  

5. Energiansvarlig – skal man igjen øke antall stillinger i SDE? Hvor 
mang ansatte hadde man i 2018 og hvor mange har man nå?  
Svar: Når det gjelder antall stillinger i foretaket, så jobbes det med i 
en egen sak til styret. Spørsmålet om stillinger vil bli svart ut i den 
saken.  

 

 

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Saken tas til informasjon.  

 
 

 
Informasjonssaker  
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Sak nr: Sakens navn:  

60/2022 Styresak 67/2022 Orientering vurdering av bemanningssenter 

 HR-sjef Kennet Grav innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet 
slik det ble sendt ut 11. august 2022. 
 

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

NSF:  
Når forventes det at Helgeland er ferdig med sin utredning.  
Det at vi er spredt skaper noen utfordringer.  
Svar: De sier den snart er ferdig. De vurderer å foreslå bemanningssenter i en 
eller annen form. Enig i at det vi er spredt skaper noen utfordringer i forhold 
til bemanningssenter.  

 

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Saken tas til orientering  

 

Sak nr: Sakens navn:  

61/2022 Muntlig orientering om oppstart lederopplæring 

 HR-sjef Kennet Grav innledet i saken. 
 
Lederutviklingen i foretaket har i pandemi-perioden ikke blitt gjennomført i 
tråd med prosedyrer og plan. Basisledelse var planlagt oppstart høsten 2020 
og ble avlyst som følger av korona, det samme gjelder ledermobilisering. 
Årsaken til dette har både vært omprioritering av ressurser i HR til 
pandemihåndtering/drift, smittevernhensyn ved gjennomføring av fysiske 
møter, samt den økonomiske situasjonen. 
 
HR har ansvar for lederutviklingen i foretaket. Ressurser: HR sjef har blitt 
enig med tidligere AD at klinikksjefen i Alta med lederutvikling som fag skal 
bidra inn i fortsettelsen på satsingen, også for å sikre egen faglig oppdatering. 
 
Personal og organisasjon Lederopplæringen tar inn ny erfaring med digital 
undervisning og legger opp til lederutvikling på tvers i foretaket med 
minimalt med reisevirksomhet, dette i tråd med våre strakstiltak. Vi bruker 
interne krefter på programmene. 
 
I 2018-2019 gjennomførte 54 enhetsledere basisledelse. Det har vært en viss 
turnover i perioden. Vi har beregnet at det er ca. 40 enhetsledere i dagens 
organisasjon som ikke har gjennomført basisledelse. Vi satser på 2 kull de to 
neste årene. 
 
I tillegg til Basisledelse planlegge det også å gi tilbud til 6 kandidater til neste 
oppstart av ledermobilisering. Målgruppe: Ansatte som vurderer n 
lederkarriere. Ledermobilisering starter opp i samarbeid med andre foretak i 
Helse Nord.  
 
Det har lenge vært diskutert å jobbe frem et opplegg rettet til klinikksjefer og 
avdelingsledere. Helse Nords nettverk for ledelse har jobbet frem og tester i 
disse dager en pilot i UNN med foreløpig veldig gode tilbakemeldinger. 
Finnmarkssykehuset får tilbud om å igangsette dette programmet og det vil 
være naturlig at ny administrerende direktør får beslutte dette til høsten. 
 
Vi komme tilbake med mer informasjon om lederprogrammene snart det er 
klart.  
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Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

  

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Saken tas til orientering 

 
 
 

Sak nr: Sakens navn:  

62/2022 Eventuelt 

 Strategisk utviklingsplan   
HR-sjef:  
Det var dessverre kort frist for å komme med tilbakemeldinger. Uheldig å sende saken ut 
rett for sommeren.  
Saken ligger på nå på intranett. Ny frist for tilbakemelding er 26.august. Nye elementer 
er lagt inn med rødt. Ber om innspill på det dokumentet som ligger ute. Endringene som 
er lagt inn er kommet etter innspill 

 Samarbeidsmøtet i september 
NSF: Blir møtet på Teams? 
Svar: Møtet blir på Teams 
NSF: Kan de som er på de ulike lokasjonene samles på et møterom på de geografiske 
stedene? 
Svar: Vi forsøker å få det til.  

 
 
 
Møtet avsluttet kl. 10:18 
 
Protokollen godkjent digitalt 
 
__________________________________ _________________________________________________ __________________________________ 
Ole I. Hansen Kristina E. Nytun HR-sjef Kenneth Grav 
Fagforbundet Norsk sykepleierforbund  HR-sjef 
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