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

2022/270 Beate Juliussen Hammerfest, 16.02.2022 
 
 
Saksnummer 16/2022 
 
Saksansvarlig:  Beate Juliussen, administrasjonssjef  
Møtedato:   23. februar 2022 

 

Referatsaker 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 14. desember 2021, inkludert årsrapport 2021 
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 24. januar 2022, inkludert årsmelding Ungdomsrådet 

2021 
3. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 14. februar 2022 
4. Referat fra FAMU 14. februar 2022 
 
Siri Tau Ursin 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 
1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 14. desember 2021, inkludert årsrapport 2021 
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 24. januar 2022, inkludert årsmelding Ungdomsrådet 

2021 
3. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 14. februar 2022 
4. Referat fra FAMU 14. februar 2022 
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Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
14. desember 2021 

Beate Juliussen 
14.12.2021 
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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  

Torhild Ackermann 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) 

Espen Hansen Prosjektsjef NHS, deltok på sak 47/2021  

Jonas Valle Paulsen Innovasjons- og teknologisjef, deltok på sak 48/2021 

Bjørn Erik Johansen Avdelingsleder Pasientreiser, deltok på sak 49/2021 

Tom-Anton Stamnes Pasientreiser, deltok på sak 49/2021 

Harald G. Sunde  Medisinsk fagsjef, deltok på sak 50/2021 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef, deltok på sak 51/2021 

Robert Kechter Rådgiver klinikk Alta, deltok på sak 52/2021  

 
I tillegg møtte: 

Mette Elisabeth Eriksen Pasient- og brukerombudet, deltok på sak 46/2021 

Helle Jensen Prosjektleder Sykehusbygg, deltok på sak 47/2021 

Morten Grunnhov Sykehusbygg, deltok på sak 47/2021 

Morten Staubo Arkitekt nye Hammerfest sykehus, deltok på sak 47/2021 
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Sak 43/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Det innkalles til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt 
møteplan tirsdag 14. desember 2021 på Teams kl. 09.00-15.00. 
 

Saksnummer Sakens navn 
43/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
44/2021 Godkjenning av referat fra BU møte 22. september 2021 
45/2021 Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg møte 01.12.21 
46/2021 Orientering fra pasient- og brukerombudet   
47/2021 Nye Hammerfest sykehus – universell utforming  
48/2021 Innovasjon i Finnmarkssykehuset HF  
49/2021 Orientering fra pasientreiser   
50/2021 Medisinsk fagsjef orienterer  
51/2021 Mål og budsjett 2022 Finnmarkssykehuset  
52/2021 Orientering om psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset HF  
53/2021 Årsrapport 2021 for Brukerutvalget 
54/2021 Forberedelse til dialogmøte med styret i Finnmarkssykehuset HF  
55/2021 Orienteringssaker  
56/2021 Referatsaker  
57/2021 Eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 44/2021 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
22. september 2021 

 
Vedtak: Referatet fra brukerutvalgsmøte 22. september 2021 
godkjennes.  

 

Sak 45/2021 Referat AU-møte 1. desember 2021 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 1. desember 2021 til 
orientering. 
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Sak 46/2021 Orientering fra pasient- og brukerombudet 
Pasient- og brukerombud Mette Elisabeth Eriksen innledet i saken.  
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Er det mange kommuner som har egne brukerråd?  
Svar: Har ikke fått informasjon om at dette er opprettet i kommunene, 
men ser at pasient- og brukerorganisasjoner i mange tilfeller fungerer 
som brukerråd.  
 
Det er mange som ikke har fastlege, og dette er en stor utfordring i 
kommunene. Som pasient er en ofte i kontakt med både fastlege og 
sykehus. Det bør bli bedre samhandling mellom alle tjenestene slik at 
en slipper å gå gjennom sykehistorien sin flere ganger.  
 
Et forslag til å få flere til å ta helsefaglig utdanning er at det er gratis slik 
som i forsvaret.  
 
Er det mange henvendelser fra psykiatrien? Er det lange ventelister og 
etterslep?  
Svar: Dette er den nest største gruppen av henvendelser til pasient- og 
brukerombudet. Jobber for å få til et samarbeid og koordinering, og er 
også bekymret for selvmordsproblematikken.  
 
Er det mange henvendelser fra kreftsyke som ikke får behandling i rett 
rekkefølge?   
Svar: får noen henvendelser på forsinket diagnose. Når en har fått 
diagnose skal en inn i et pakkeforløp, så etter diagnosen er stilt får vi 
ikke så mange henvendelser. Har en diskusjon om eldre som må reise til 
Tromsø for mammografi. Flere reiser ikke fordi det er lang og slitsom 
reise, og de klarer ikke turen.  
 
Får dere henvendelser på mulighet for skrivetolk eller tegnspråk?  
Svar: Har ikke fått henvendelser på dette.  
 
Det er flere samer som ikke bruker tolk, tolketjenesten blir ikke brukt 
så mye. Har dere fått innspill på hvorfor?  
Svar: Det er noen som ikke ønsker å bruke tolk, og det kan være mange 
grunner til dette. Eksempelvis så kan det være at en føler at en selv 
snakker like godt norsk som tolken, ønsker ikke å ha med en tredje 
person, slitsomt å snakke via en tredje person, ønsker ikke/kan ikke 
bruke digitale hjelpemidler, ønsker at tolk skal være fysisk til stede. 
Pasient- og brukerombudet ønsker å få en egen samisk rådgiver, men 
har foreløpig ikke fått midler til dette.  
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Flere brukerorganisasjoner har hjelpetelefoner og chat som blir mye 
brukt. Disse blir et tillegg til det pasient- og brukerombudet tilbyr. Et 
bra tilbud, og jo flere som legger trykk på en sak, jo bedre er det.  
    
Vedtak:  
Informasjon fra Pasient- og brukerombudet tas til orientering. 

 
Sak 47/2021     Nye Hammerfest sykehus – universell utforming 

Prosjektsjef Espen Hansen, prosjektleder Helle Jensen og arkitekt 
Morten Staubo innledet i saken.  
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Pasienter som har vært hos øyelege er ofte veldig lyssensitive. Viktig 
med mulighet for lysdemping og at dette tas med i planleggingen.  
 
Ledelinjer til toalett i foaje, er de tatt inn i planene?  
Svar: ja, de er tatt inn i planene.  
 
Blir det teksting av informasjon for døve og tunghørte?  
Svar: det er krav til dette i heiser, noterer dette og tar det med videre.  
 
Blir det taktil merking på håndlister? 
Svar: Det er tatt med.  
 
Vil det være gjennomgående farger over flere etasjer?  
Ja, det vil være samme farger over flere etasjer – samme farge som 
atriene.  
 
Reagerer på at badene har blitt mindre enn standarden. Det kan bli 
vanskelig for ansatte å hjelpe pasienter på badet dersom det blir for 
trangt.  
Svar: det er ulike bad og ulike størrelser. Har hatt gjennomgang av dette 
i brukergrupper, og det skal være mulighet for to personer å hjelpe til 
på badene.  
 
Vil toalett og vask være hev senkbar, og vil det være takheis fra seng til 
bad?  
Svar: Det er ikke lagt opp til hev/senkbar bad. Det er lagt opp til 
sengeheiser i noen rom. En del rom med pasientløfter.  

 
Vedtak:  
1. Brukerutvalget tar informasjon om universell utforming ved 

Hammerfest sykehus til orientering.  
2. Brukerutvalget ønsker å være med i prosessen med nye Hammerfest 

sykehus for å sikre at universell utforming er ivaretatt og ber om at 

Brukerutvalget inviteres inn i relevante møter for å ivareta dette.  
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3. Brukerutvalget ber om at prosjektet tar med innspillene i det videre 
arbeid, og at brukerutvalget informeres dersom det kommer 
endringer.  
      

Sak 48/2021 Innovasjon i Finnmarkssykehuset HF 

Innovasjons- og teknologisjef, Jonas Valle Paulsen inn 
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Det var ingen spørsmål til saken.  
 
Vedtak:  
Informasjon om innovasjon i Finnmarkssykehuset HF tas til orientering.  
 

Sak 49/2021 Orientering fra Pasientreiser 

Avdelingsleder Bjørn Erik Johansen og Tom Anton Stamnes innledet i 
saken. Orientering om digitalisering og selvbetjeningsløsninger.  
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Hva ligger i «spesielle behov»? 
Svar: Det kan legges inn praktiske behov, ikke medisinske behov. 
Eksempelvis dersom en skal ha med ledsager, lav innstigning, 
barnesete, allergi, alenebil o.l. som kan legges inn fra behandler. Det er 
ikke valg på språk.  
 
Hva ble resultatet av brukerutvalgets innspill om å få samisk språk som 
tastevalg når en ringer Pasientreiser? 
Svar: det ble ikke innført nasjonalt tastevalg for samisk språk når en 
kontakter Pasientreiser. Det er sendt informasjon om dette til Rita-Alise 
Porsanger-Moen. Dersom det er behov for samisktalende 
saksbehandler kan en få dette ved å legge inn et postnummer i 
Finnmark som har samisk talende rådgiver.  
 
Brukere som brått kan bli engstelige og ikke kan reise alene, må de ha 
rekvisisjon fra lege om ledsager? Og forutsigbarhet for pasienter er 
viktig.  
Svar: slik det er i dag er det kun lege som kan utstede rekvisisjon til 
ledsager. Det jobbes med å få en løsning der lege kan utstede 
rekvisisjon for ledsager for en tidsbegrenset periode, slik at en ikke 
trenger å kontakte lege for hver rekvisisjon. Viktig å ta kontakt med 
Pasientreiser så tidlig som mulig for tilrettelegging.  
 
Dersom en pasient har behov for ledsager fra sykehus og hjem, hvordan 
løses dette?  
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Svar: Dersom det ikke er noen pårørende som kan bistå, så kan det leies 
inn hjelp. I noen tilfeller kan ambulanse eller hvite pasientransportbiler 
benyttes.  
 
I dag er det slik at en får dekt reise med takst pr km, og ikke for faktiske 
utlegg. Eksempelvis så reiser en med fly fra Finnmark til Tromsø. Når 
en skal ta buss fra flyplassen til UNN får en kun dekt for antall km fra 
flyplassen til UNN, noe som bare dekker en brøkdel av kostnaden for 
bussbilletten. Dette er ikke holdbart.  
Svar: Standardsatsen på 2,70 pr km slår uheldig ut for mange av 
pasientene fra Finnmark. Ber om at det bringes videre til regionalt 
brukerutvalg og få dette med i høringsrunder når det er endringer i 
regelverket.  
  
 
Vedtak:  
1. Informasjon fra Pasientreiser tas til orientering. 
2. Brukerutvalget sender en henvendelse til regionalt brukerutvalg 

hvor det bes om at det ses på takstsystemet for Pasientreiser slik at 
en får dekket faktiske kostnader en har når en må reise for 
behandling. Slik takstene er i dag er det ikke samsvar med faktiske 
utgifter, og enkelte pasienter vil derfor kvie seg for å reise, eller ikke 
ha mulighet for å reise fordi de ikke har penger til å dekke det reisen 
koster.    
 

Sak 50/2021 Medisinsk fagsjef orienterer 

 Medisinsk fagsjef, Harald G. Sunde innledet i saken.  
    
 Koronasituasjonen 
 Orienterte om koronasituasjonen og konsekvenser dette får for 

Finnmarkssykehuset.   
Smittetrykk i samfunnet:  
Nye tilfeller per 100.000 innbyggere:  

Hammerfest       3124 
Alta                        1084 
Tana                       424 
Vadsø                    460 
Karasjok               265 
Sør-Varanger     79 
 
Tromsø                  810 

 
Innleggelses-topper i Finnmarkssykehuset: På det meste har det vært 
13 innlagte på Hammerfest sykehus og 3 på Kirkenes sykehus.  

  I dag var det 5 innlagte i Finnmarkssykehuset, hvorav 1 på intensiv.  



 Side 8 
 

 

 

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  

 Må planlegge for scenario med betydelig økning i antall syke, og 30% av 
ansatte er sykemeldte.  

 
 Finnmarkssykehuset, inkludert Hammerfest og Kirkenes er i gul 

beredskap. I Hammerfest har en tatt ned elektiv kirurgi fra uke 46 og ut 
året. Dagkirurgi har vært tatt ned de siste to ukene, og vurderes 
fortløpende.  

  
 Vaksinering av ansatte: 53% har fått 3. vaksinedose (best i regionen). 

Har godt med utstyr, klinikkene støtter hverandre og det jobbes med 
kontinuitetsplanlegging. Ventetidene øker.  
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  

  
 Hva er status på ØNH tilbudet i Finnmark?  
 Svar: Har en ØNH lege i Alta og en i Hammerfest. I Kirkenes er det 1,5 

stillingshjemmel som flere deler på. Det er lange ventetider, spesielt i 
Vest-Finnmark. Skal få sendt over informasjon.  

 Etter møtet har det kommet følgende informasjon: Sámi klinihkka har 
ikke egen stilling for ØNH lege. Denne stillingen er flyttet til 
Hammerfest. Vi mottar ambulerende lege. Vi har hatt kontakt med 
samisktalende ØNH lege i Hammerfest og venter på beskjed derfra om 
vedkommende vil begynne ambulering til oss. 

  
 Hva er status for geriatrisk team i Karasjok?  
 Svar: sjekker det ut. Etter møtet har det kommet følgende informasjon:  
 Er i drift. Teamet er samisktalende. Starter med praktisk førerprøve.  
        

Vedtak:  
Informasjon fra medisinsk fagsjef tas til orientering. 

    

Sak 51/2021     Mål og budsjett 2022 Finnmarkssykehuset 
Økonomisjef, Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken.  

 
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Hva betyr høy bemanningsfaktor?  
Svar: Antall pleiere pr seng. I Finnmarkssykehuset er 
bemanningsfaktoren høyere enn sammenlignet med andre sykehus.  
 
Det er investert mye penger til røntgen i Karasjok, allikevel må folk 
reise til Hammerfest for røntgen, hva er grunnen til det?  
Svar: Karasjok har generell røntgen. Dersom det er behov for annen 
type røntgen slik som CT og MT må en reise til Hammerfest. Vil sjekke 
med klinikken om det er en annen årsak til at dette skjer. I etterkant av 
møtet har det kommet svar at det i enkelte tilfeller gjøres feil og 
pasienter blir satt opp til røntgen i Hammerfest, selv om en kunne tatt 



 Side 9 
 

 

 

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  

røntgen i Karasjok. Dette ville også vært mest hensiktsmessig med 
tanke på reise og språk.  
 
Det er satt av 1,2 mill. til etterutdanning av sykepleiere. Hvor mange er 
under utdanning som spesialsykepleiere, og er de fra hele fylket?  
Svar: Det er 11 som tar videreutdanning i år, og skal økes med 2 hvert 
år frem til og med 2023. Søker må søke på ordinær måte til 
universitetet og søkerne er fra hele fylket. Har godt med søkere til 
utdanningsstillinger.  
 
Med et så stramt budsjett, blir pasientsikkerheten godt nok ivaretatt?  
Svar: Pasientsikkerheten settes høyt, og ingen tiltak som iverksettes 
skal gå ut over sikkerheten.   

    
Vedtak:  
Brukerutvalget tar informasjon om mål og budsjett 2022 for 
Finnmarkssykehuset HF til orientering.  

 

Sak 52/2021 Orientering om psykisk helsevern og rus i 
Finnmarkssykehuset HF 

Rådgiver i Klinikk Alta, Robert Kechter innledet i saken.  
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Det er synd at det ikke er brukerråd innen psykisk helse og rus slik det 
var før klinikk psykisk helsevern og rus ble delt opp. Dersom det ikke 
kan være et brukerråd i hver klinikk, så kunne en kanskje fått til et 
felles brukerråd i Vest-Finnmark?  
Svar: Det blir muligens klinikkvise brukerråd, for både somatikk og 
psykisk helse, men dette er ikke avklart ennå.  
 
Sanks brukerråd har ikke hatt møter siden november 2020. 
Svar: Sanks sitt brukerråd har nettopp hatt møte.  
 
Hva er tilbudet innen psykisk helsevern og rus i Alta/Finnmark?  
Svar: I Alta er det 12 senger i drift innen psykisk helsevern. 6 senger i 
drift på avhengighetsavdelingen, elektiv drift. Bygger gradvis opp 
avrusningsplasser, skal ha 2 senger. Lege med kompetanse innen 
avrusning kom på plass for 1 måned siden.  
 
I Sámi klinihkka er alle enheter i drift. Ser at det er økt antall 
henvisninger til BUP gjennom pandemien. De som blir henvist er også 
mer syke.  
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Voksenpsykiatriske poliklinikker: Hammerfest, Alta, Karasjok, Tana, 
Kirkenes 
Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker: Hammerfest, Alta, 
Karasjok, Kirkenes 
 
Voksenpsykiatriske sengeplasser: 12 i Alta, 6 i Karasjok, 10 i Tana 
Rusbehandlings sengeplasser. 6 i Alta, 6 i Karasjok 
Barne- og ungdomspsykiatriske sengeplasser: 6 i Karasjok 
Familiebehandling: 2 plasser i Karasjok 
 
Er tilbudet på tvers av landegrensene på plass? 
Svar: Avtalene er på plass. Pandemien skaper utfordringer med reiser 
på tvers av landegrensene.  
Finnes det akuttplasser i Finnmark?  
Svar: alle klinikkene med sengepost har akuttfunksjon og tilstreber å 
kunne legge inn pasienter innen 24 timer. Dersom det er akutt 
psykotisk eller suicidal som må legges inn med en gang sendes 
pasientene til UNN.  
 
Det er ofte at pasienter har både somatiske og psykiske plager, viktig å 
se hele mennesket. Hvordan er det med tilpasning av behandling av 
flere diagnoser?  
Svar: En jobber for å kunne behandle hele mennesket og tar hensyn 
også til somatiske sykdommer. Det er ikke alle sykdommer som skal 
behandles i spesialisthelsetjenesten, men hos fastlegen, og da gjøres 
det.  
 
Har en nok kvalifisert personell?  
Svar: andel ansatte med spesialutdanning varierer. Jobber aktivt for å 
holde oppe andelen spesialutdannede. Har også tatt initiativ til å få på 
plass en type forkurs innen matte og norsk for å få inn flere fra 
Finnmark på sykepleierutdanningen.  
 
 

Vedtak:  
1. Brukerutvalget tar informasjon om status for psykisk helsevern og 

rus til orientering. 
2. Brukerutvalget ber om en årlig oppdatering på status for psykisk 

helsevern og rus i Finnmarkssykehuset HF.  
 

  



 Side 11 
 

 

 

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

Sak 53/2021 Årsrapport 2021 for Brukerutvalget  

Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.  
  
 

Vedtak:  
Årsrapport 2021 for Brukerutvalget vedtas med de endringer som kom 
i møtet. 

 

Sak 54/2021 Forberedelse til dialogmøte med styret i 
Finnmarkssykehuset HF 

Leder av brukerutvalget, Kjell Magne Johansen og administrasjonssjef 
Beate Juliussen innledet i saken.  
  
 

Vedtak:  
Spørsmålene og kommentarene som Brukerutvalget har til styret og 
administrerende direktør stilles i møtet.  

 

Sak 55/2020 Orienteringssaker 

 
1. Muntlig informasjon fra BU leder 

Prosjektstyret for nye Hammerfest sykehus er i gang, og leder har 
vært med på det første møtet.  
  

2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  
a. Else Marie har vært med på to møter i samisk språkutvalg i 

år. Kommer til å ta saken om mulighet for tastevalg for 
samisk språk når en ringer til Pasientreiser videre.  

b. Astrid: rapporten om spesialisthelsetjenestetilbud i Vadsø er 
ferdig og sendt ut.  

 

3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a. Orientering om utnevning av nytt brukerutvalg 
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 – i første omgang. Gjøres en 
evaluering etter første kurs. Datoer for 2022: 4. mai kl 12-14 
og 2. november kl 12-14. Det velges ut hvem fra 
Brukerutvalget som deltar i dette kurset når nytt 
Brukerutvalg er på plass.  



 Side 12 
 

 

 

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  

c. Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 15. og 16. februar 

2022. Årets tema er «Å lære av det som går godt». Mulighet for 

digital deltakelse, se link for påmelding. 
Vedtak: 
1. Brukerutvalget tar informasjon til orientering.    

 

Sak 56/2021 Referatsaker 

1. Protokoll RBU møte 14. oktober 2021 
2. Protokoll RBU møte 10. og 11. november 2021 

 
Vedtak:  
Referatsakene tas til orientering.  

 

Sak 57/2020 Eventuelt 

 
Vedtak:  

 

   
 
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 

 

https://helse-nord.no/arrangementer/helse-nords-pasientsikkerhetskonferanse-2022?arrId=0
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Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF 

Årsrapport 
2021 
Desember 2021 
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Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF 
Brukers reelle medvirkning og innflytelse er et grunnleggende prinsipp, jf. 
helseforetakslovens § 35 annet ledd og vedtektenes § 14. Eier stiller krav om at 
brukerinnflytelse skal legges til grunn i planlegging og gjennomføring av tjenestetilbudene 
på overordnet og individuelt nivå.  
 
Stiftelsesprotokoll for Finnmarkssykehuset HF § 8 sier følgende: Styret skal påse at 
pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt blant annet gjennom et fast 
samarbeid med deres organisasjoner. Erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og 
synspunkter fra pårørende og pasienter skal gis en sentral plass i arbeidet med 
planleggingen av driften av virksomheten. Utvalget arbeider uavhengig av helseforetakets 
daglige drift, og er selvstendig i forhold til brukernes interesser. 
 
Finnmarkssykehuset HF har også vedtatt en strategi- og handlingsplan for 
brukermedvirkning i 2013 som gir tydelig retning for tilrettelegging av aktivitet i 
brukerutvalget. 
 
Brukerutvalgets sammensetning i perioden 
Brukerutvalget består av representanter for ulike lag og foreninger. Dagens brukerutvalg 
ble valgt i april 2020 og sitter til april 2022. Kjell Magne Johansen fra SAFO er leder av 
brukerutvalget. Brukerutvalget har også et Arbeidsutvalg bestående av 3 personer fra 
brukerutvalget. 
 
Brukerutvalget for Finnmarkssykehuset HF består av 9 medlemmer: 

- 1 representant fra Finnmark fylkeskommunes eldreråd. 
- 1 representant med spesielt ansvar for å ivareta brukerperspektivet vedrørende 

helsetilbudet til den samiske befolkningen. Finnmark fylkeskommunes eldreråd, 
FFO, SAFO, RIO OG Kreftforeningen blir alle bedt om å fremme forslag til medlem 
med slik spesielt ansvar.  

- 4 representanter fra FFO hvorav to medlemmer tilknyttet underorganisasjonen 
Mental Helse.  

- 1 representant fra Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner.  
- 1 representant fra RIO  
- 1 representant fra Kreftforeningen.  
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Brukerutvalget 2020-2022: fra venstre: Astrid Daniloff, Marius Eriksen, Unni Salamonsen, Else Marie Isaksen, 
Tove Hardersen, Gro Johansen, Tommen Hermo, Kjell Magne Johansen. Fred Magne Johansen var ikke tilsted 
da bildet ble tatt.  

 
Det oppnevnes personlige vararepresentanter for samtlige medlemmer av utvalget. 
 

Organisasjon Medlem Varamedlem 

SAFO (leder) Kjell Magne Johansen  Erik Lemika  

FFO (nest leder) Gro Johansen Elin Mary Sabbasen 

FFO Unni Salamonsen Synnøve Pettersen 

FFO Mental Helse Fred Magne Johansen Gøril Hvidsten 

FFO Mental Helse 

Marius Eriksen 
Gikk ut av BU 2. 
november 2021 og vara 
gikk inn som fast medlem. Torhild Ackermann 

Kreftforeningen Tove Hardersen Sissel Wollmann 

RIO Tom Kristian Hermo Fay Charlotte Ek 

Eldrerådet Astrid Daniloff Rut Olsen 

Samisk Representant Else Marie Isaksen Torvald Tretteskog 

 
Direktørens stabsenhet ved administrasjonssjefen administrerer brukerutvalget og 
organiserer saksbehandling til utvalget. Hun deltar også i møtene og skriver referat fra 
disse.  
 
Saker til behandling i brukerutvalget 2021 
Covid-19 pandemien har preget arbeidet i Brukerutvalget også i 2021. Møtene har vært 
gjennomført digitalt, bortsett fra september møtet. Det har vært gjennomført 4 møter i 
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2021. Brukerutvalgets arbeidsutvalg har hatt 4 møter. I tillegg ble det gjennomført et årlig 
dialogmøte mellom brukerutvalget og styret i Finnmarkssykehuset HF, også dette ble 
gjennomført digitalt. Brukerutvalget har hatt nærmere 60 saker til behandling. I tillegg er 
det behandlet saker i AU på de 4 møtene som er gjennomført dette året. 
 
Saker til behandling i BU og BU AU: 

- Orientering om covid-19 pandemien, Harald G. Sunde 
- Oppdragsdokumentet 2020, Kristine Brevik, Kvalitets- og utviklingssjef 
- Årlig melding 2020, Vivi Brenden Bech, Kvalitets- og utviklingssjef 
- Årsrapport fra Pasient- og brukerombudet 2020 
- Brukermedvirkning i forskning, Mette Kjær, forskningsleder 
- Pasientreiser, Bjørn Erik Johansen, avdelingsleder  
- Orientering om rus/psykiatritilbudet i 
- Finnmarkssykehuset etter omorganiseringen, samt 
- Digitalt FACT team, Robert Kechter, rådgiver og Sofie Bjørnå, prosjektleder 
- ForBedring, Andreas Ertesvåg, HMS sjef 
- Tertialrapport 1 Oppdragsdokumentet 2021, Vivi Brenden Bech, Kvalitets- og 

utviklingssjef 
- Nye Hammerfest sykehus – orientering om status, Christian brødreskift, 

Sykehusbygg 
- Langtidsbudsjett for Finnmarkssykehuset, Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef 
- Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning, Ellen Kalstad, rådgiver 
- Honorering brukerutvalg og ungdomsråd, innspill til Helse Nord 
- Direktørens time, Siri Tau Ursin, administrerende direktør 
- Tertialrapport 2/2021 – Oppdragsdokumentet 2021, Vivi Brenden Bech, kvalitets- 

og utviklingssjef 
- Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset 2022-2029, Lill-Gunn Kivijervi, 

økonomisjef  
- Innspill til Oppdragsdokumentet 2022 
- Behov for ekstra tastevalg når en ringer Pasientreiser 
- Møteplan 2022 
- Orientering fra pasient- og brukerombudet, Mette Eriksen  
- Nye Hammerfest sykehus – universell utforming, Espen Hansen, prosjektsjef 
- Innovasjon i Finnmarkssykehuset, Jonas Valle Paulsen, innovasjons- og teknologisjef 
- Status nye Kirkenes sykehus, Violet Karoliussen, prosjekt- og porteføljeleder  
- Mål og budsjett 2022 og Bærekraftsanalyse, Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef 
- Status psykisk helsevern og rus, Robert Kechter, rådgiver  
- Orienteringssaker 
- Henvendelser til brukerutvalget 
- Referatsaker 

 
Andre aktiviteter 2021 
Arbeidsgruppe helsefellesskap – i arbeidet med å få på plass Helsefellesskap Finnmark har 
Marius Eriksen deltatt i arbeidsgruppen. Dette arbeidet ble avsluttet i november 2021.  
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Astrid Daniloff har deltatt i arbeidsgruppen for å se på mulighetene for å utvide det 
desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet i Vadsø. Arbeidet er avsluttet og rapport er 
levert.  
 
Deltakelse i styrer, råd og utvalg 
De ulike representantene i brukerutvalget og brukerrepresentanter er delaktig i mange 
utviklingsprosesser i foretaket og bidrar i beslutningsprosesser gjennom deltakelse i en 
rekke styrer, råd og utvalg. 
 
Styrer, råd og utvalg Brukerutvalgsmedlem 2020-2022 

Styret i Finnmarkssykehuset, observatør Kjell Magne Johansen 

Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Tove Hardersen 

Styringsgruppe utviklings- og byggeprosjekter og OU i FIN. 
Går over til prosjektstyre fra desember 2021.  

Kjell Magne Johansen 

Forskningsstyret i Finnmarkssykehuset Kjell Magne Johansen 

Samisk Språkutvalg Else Marie Isaksen 

Klinisk etikk komite (KEK) Tom-Kristian Tommen Hermo   

Overordnet samarbeidsorgan (OSO)  Kjell Magne Johansen  

Lokalt samarbeidsutvalg Vest-Finnmark Tom-Kristian Tommen Hermo   

Lokalt samarbeidsutvalg Øst-Finnmark Lokalt LHL medlem  

Kvalitetsutvalget i Finnmarkssykehuset Marius Eriksen frem til 2. november. Etter 
2. november møter Kjell Magne Johansen 
frem til nytt BU er på plass.  

Stormottakersatsningen i Finnmarkssykehuset HF Unni Salamonsen, Gro Johansen vara  

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

Forskningsprosjekt i medisinsk etikk Gro Johansen 

Brukerpanel digitale pasient- og samhandlingstjenester Kjell Magne Johansen 

Ernæringsrådet Tove Hardersen 

Arbeidsgruppe operasjonsstuer i Alta Unni Salamonsen 

 
 
 
 
 
Hammerfest 14. desember 2021 
 
 
Kjell Magne Johansen 
Leder Brukerutvalget 
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Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
24. januar 2022 

Beate Juliussen 
24.01.2022 
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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 Til stede  

Lone Nilsen  Medlem Forfall  

Sol Andrea Hasselberg Medlem Meldt forfall   

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonssjef/koordinator, referent 

 

 

Sak 01/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det innkalles til digitalt møte i Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF 
mandag 24. januar 2022 kl 16:00-17:00. 

Saksnummer Sakens navn 
01/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
02/2022 Godkjenning av referat fra felles samling for Ungdomsrådene 15.-17. oktober 

2021 
03/2022 Presentasjon på møte om helsefellesskap 

Orientering om helsefellesskap og innspill til hva som bør tas med i presentasjonen.  
04/2022 Årsmelding 2021 

Gjennomgang av årsmeldingen for 2021 og innspill til endringer.  
05/2022 Orienteringssaker 

 
06/2022 Referatsaker 

1. Referat fra Ungdomsrådsmøte Nordlandssykehuset 2. desember 2021 
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte UNN 21. desember 2021 

07/2022 Eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes   

 

Sak 02/2022 Godkjenning av referat fra felles samling for 
Ungdomsrådene 15.-17. oktober 2021 

  
Vedtak: Referat fra felles samling for Ungdomsrådene 15.-17. oktober 
2021 godkjennes.  
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Sak 03/2022 Presentasjon på møte om helsefellesskap 

 Ungdomsrådskoordinator i Finnmarkssykehuset Beate Juliussen 
innledet i saken. Miriam Thi og Erik holder et felles innlegg på møtet i 
Helsefelleskap Finnmark 24. februar 2022 med tittelen 
«Helsefellesskap – hva er våre ønsker og forventninger?»   

 
Vedtak:  
Innspill som kom i møtet tas med i presentasjonen til møtet i 
helsefellesskapet 

Sak 04/2022 Årsmelding 2021 

 Ungdomsrådskoordinator i Finnmarkssykehuset, Beate Juliussen 
innledet i saken.  

 

Vedtak:  
Årsmeldingen 2021 godkjennes med de endringer som fremkom i 
møtet.  

Sak 05/2021 Orienteringssaker  

1. Muntlig informasjon fra UR leder:  
a. Ingen saker. 

 
2. Muntlig informasjon fra UR medlemmer: 

a. Pasientsikkerhetskonferansen 15. februar 20202. UR helse 
Nord satt ned en arbeidsgruppe. Skal lage en film/video for å 
lese opp punktene som vi ble enige om på samlinga i oktober. 
Er det noen som kan bidra? Gi beskjed til Erik. 

b. Erik: Ung Face It – det er laget en artikkel om arbeidet som er 
gjort. Har ikke vært flere møter.  

c. Hedda: har vært med i styringsgruppemøter for 
forskningsprosjektet «our health - our research». Det jobbes 
for å komme i gang med prosjektet.   
 

3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a. Er i gang med rekrutteringsarbeidet for nytt ungdomsråd. 

Dagens råd sitter til ut mars. Fint om alle kan informere om 
dette til personer dere tenker kan passe å være med. 
Kontakt Beate for å melde interesse.  

b. Det jobbes for å få på plass et koordinator team for 
ungdomsrådet. Dette vil forhåpentligvis være på plass til 1. 
april.  

  

Vedtak:  
Informasjon fra UR leder, UR medlemmer og ledelsen i 
Finnmarkssykehuset HF tas til orientering. 
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Sak 06/2022 Referatsaker 

1. Referat fra Ungdomsrådsmøte Nordlandssykehuset 2. desember 
2021 

2. Referat fra Ungdomsrådsmøte UNN 21. desember 2021 
 
Vedtak:  
Referatsakene tas til orientering.  

Sak 07/2022 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 23. februar 2022) 

- Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF (referatsak på strategisk ledermøte 1. februar 2022)  

- Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF (referatsak på BU møte 17. mars 2022) 

- Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 

- Ungdomsrådet UNN 

- Regionalt Brukerutvalg 
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Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF 

Årsmelding 
2021 
18. januar 2022 
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1. Ungdomsrådets sammensetning 

Leder:  Miriam Thi Flatlandsmo Berglen – tiltrådte i september 2020 etter 
at leder Ann-Kristin Krane Schleis trakk seg.  

Nestleder:  Erik Karlstrøm 
Medlemmer:  Benjamin Berglen 
 Lone Nilsen 
 Hedda Kristoffersen 
 Sol Andrea Hasselberg 
 Evelina Sæter Tro Johnsen 
  
Koordinator: Beate Juliussen, administrasjonssjef 
  

 
Ungdomsrådet ble utnevnt av administrerende direktør 29. januar 2019 og hadde 
konstituerende møte 26.-28. april 2019 hvor leder og nestleder ble valgt. Rådet skulle i 
utgangspunktet sitte ut mars 2021, men på grunn av covid-19 er det besluttet at rådet 
sitter ut mars 2022. Lederen av ungdomsrådet trakk seg i september 2020, og nestleder 
gikk da inn som leder. Erik Karlstrøm ble valgt som ny nestleder på møte i februar 2021. 
Ungdomsrådet består av 5 jenter og 2 gutter i alderen 15-24 år, og er bosatt i Hammerfest, 
Kirkenes og Alta. I følge mandatet skal Ungdomsrådet bestå av 9 medlemmer og 4 
varamedlemmer. Det er løpende rekruttering til ungdomsrådet, uten at en har klart å få inn 
noen flere.   
 
De aller fleste medlemmene har hatt langvarig kontakt med primærhelsetjenesten både i 
Finnmarkssykehuset, UNN og andre sykehus. Flere av ungdommene har også erfaring fra 
det å være pårørende.  
 
Les mer om Ungdomsrådet på: https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/ungdomsrad 
Ungdomsrådet kan kontaktes på e-post: ungdomsradet@finnmarkssykehuset.no  
 

2. Mandat 

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

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

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

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

 
Se vedlagte mandat.   

https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/ungdomsrad
mailto:ungdomsradet@finnmarkssykehuset.no
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3. Organisering og administrasjon 

Ungdomsrådet er et foretaksovergripende organ for ungdoms brukermedvirkning i hele 
Finnmarkssykehuset HF. Ungdomsrådet er sidestilt Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset 
HF, men velges ikke inn i råd og utvalg på samme måte som Brukerutvalget. Ungdomsrådet 
kontaktes for innspill på enkeltsaker og Ungdomsrådet kan fremme saker for 
Finnmarkssykehuset HF. Leder av UR deltar på Brukerutvalgets møte i desember, samt 
dialogmøte med styret i samme møte.   
 
Ungdomsrådets arbeid og prioriteringer styres av medlemmene, og koordinatorene bistår 
rådets arbeid. Referat fra rådets møter legges ut rådets nettside og lagres i sakarkivet 
Elements.   
 
Ungdomsrådet har administrativ forankring i Foretakssekretariatet i administrerende 
direktørs stab. Budsjett og driftsansvar ligger til administrasjonssjef som også har 
sekretærfunksjon. I 2021 har det ikke vært støttefunksjoner fra andre i foretaket til 
Ungdomsrådet. Dette vil det bli jobbet med å få på plass i 2022.   
 
Koordinator for Ungdomsrådet har følgende oppgaver:  
1. Bistå Ungdomsrådets leder/nestleder, blant annet gjennom faste samarbeidsmøter 
2. Være kontaktperson for interne og eksterne henvendelser 
3. Utarbeide årsplan, innkalling til møter, saksliste og forberedelse av saker, skrive 

referat 
4. Ha ansvar for rekruttering av nye rådsmedlemmer 
5. Planlegge program og avvikling av helgesamlinger. Delta som ansvarlig leder.  
6. Sørge for egnet metodikk tilpasset aldersgruppen 
7. Rapportere Ungdomsrådets virksomhet 
8. Bistå Ungdomsrådet ved ulike representasjons- og kommunikasjonsoppgaver 
 
Koordinator sitter i direktørens ledergruppe.  
 
Referat/protokoll sendes mellom Brukerutvalget og ungdomsrådet. 
 
Deltakelse og godtgjøring 
Medlemmene i Ungdomsrådet er spredt over hele fylket, slik at det avholdes møter på 
skype/telefon på ettermiddager og det planlegges for 1-2 helgesamlinger. Møtetidspunktet 
legges til ettermiddag/kveld og helg for å ikke få så mye fravær fra skole/jobb. Leder har 
formøte med koordinator. Godtgjøring for møter og reisekostnader følger egne 
retningslinjer. Rådsmedlemmene kan inviteres til frivillig deltakelse på andre interne og 
eksterne oppdrag. Ved eksterne oppdrag skal oppdragsgiver dekke reise og eventuell 
godtgjøring.  
 
Bakgrunnsdokumenter 
• Nasjonal helse - og sykehusplan (2016–2019) 
• Regjeringens strategi for ungdomshelse (2016-2021) 
• Stortingsmelding nr. 34 (1996-97). Om brukermedvirkning 

https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/ungdomsrad#referat
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• Lov om helseforetak § 35. Brukermedvirkning i helseforetak 
• Barnekonvensjonens artikkel 12 
• Helse Nord sitt oppdragsdokument 2017, 2018 og 2019. 
• Ungdomsråd i helseforetak. Hvorfor og hvordan? Ahus og paraplyorganisasjonen 

Unge funksjonshemmede 
• Barneombudets fagrapport 2013 – Helse på barns premisser 
 

4. Ungdomsrådets arbeid i 2021 

Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF har hatt 2 digitale møter i 2021, samt en felles 
samling for alle ungdomsrådene i Helse Nord. Det har vært behandlet 17 saker i 2021. 
 
På møtet i februar var administrerende direktør med i møtet med temaet «andre 
konsultasjonsmåter». Hvordan kan Finnmarkssykehuset legge til rette for at ungdom skal 
kunne bruke tilbudene i helseforetaket best mulig? Innspill fra ungdomsrådet var blant 
annet at det ikke er så godt opplyst om muligheten for digitale konsultasjoner, 
telefonkonsultasjon og at det bør bli mulighet for chat. Dette bør informeres bedre om i 
innkallingsbrevene, slik at en kan gjøre et valg ut fra det som passer for den enkelte, Det er 
også ønske om å få en ungdomsveileder. Hvilke oppgaver som skal tillegges en veileder ble 
ikke snakket så mye om, så det må følges opp. En annen sak som bør jobbes videre med er å 
få på plass en veileder for behandlere om hva som er viktig å tenke på med tanke på 
ungdom.  
 
I dette møtet var også pasient- og brukerombudet for Finnmark med. Pasient- og 
brukerombudene hadde ungdom som et spesielt fokusområde for 2021, og det var viktig å 
komme i kontakt med ungdommene og få innspill direkte fra de. Pasient- og 
brukerombudet vil bli invitert til alle møter med ungdomsrådet, på samme linje som med 
møter i Brukerutvalget.  
 
Den 2. juni var tema spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning. Ellen Kalstad fra 
Sámi Klinihkka presenterte arbeidet som gjøres med tanke på å sikre at samiske pasienter 
får et tilfredsstillende spesialisthelsetjenestetilbud. Ungdomsrådet kom med innspill om at 
det er viktig med fleksibilitet for ungdom og tilgang til digitale konsultasjoner. Prinsippene 
som er utarbeidet om gode overganger når en skal gå fra ungdomsorienterte tjenester til 
voksenorienterte tjenester er viktige også for samiske ungdom. Det er også viktig å få ut 
informasjon om tilbudet innen spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkningen i hele 
landet.  
 
Ungdomsrådet ønsker å bli mer synlig. Både innad i foretaket, men også for ungdom i 
fylket. Det må legges mer vekt på dette i arbeidet fremover.      
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Samarbeid med andre Ungdomsråd 
Det er opprettet et godt samarbeid med andre Ungdomsråd i Helse Nord og 15.-17. oktober 
2021 var det Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF som inviterte de andre 
ungdomsrådene i Helse Nord til felles samling i Hammerfest. Helse Nord RHF finansierte 
samlingen. Fra Nordlandssykehuset var det 6 ungdommer som deltok, fra UNN var det 7 
ungdommer som deltok og fra Finnmarkssykehuset var det 3 ungdommer som deltok 
fysisk, og 2 ungdommer som deltok via Teams. I tillegg var det med koordinatorer og 
ledsagere. Totalt var det 29 personer som deltok.  
 
Det var lagt opp til et flott program med foredrag, workshop og presentasjoner. Se vedlagte 
referat.  

 
Foto: Marlene Nicolaysen/Finnmarkssykehuset HF 
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Deltakelse i råd og utvalg 
Representanter fra Ungdomsrådet er med i følgende råd og utvalg: 
 
Råd og utvalg Ungdomsrådsmedlem 
Referansegruppe for prosjektet Ung Face IT 
i regi av Senter for sjeldne diagnoser ved 
Oslo Universitetssykehus. Oppstart 2019, 
varighet 3-4 år.  

Erik Karlstrøm 

Arbeidsgruppe for forskningsprosjektet 
FETCH 

Hedda Kristoffersen 

 

1. Videre arbeid 

Det skal et nytt ungdomsråd på plass i 2022, samt at det skal komme inn flere ressurser 
sammen med koordinator. I den forbindelse vil det jobbes frem en mer detaljert plan for 
hva Ungdomsrådet skal jobbe med i perioden 2022-2024. Planene som har vært for 2021 
tas med i det videre arbeidet.  
• Råd fra ungdomsrådet til helsepersonell 
• Bli mer synlig i helseforetaket 

• Delta på fagdager der dette er naturlig (barnemedisin, BUP,  .... ) 
• Møte 6. års medisinstudenter – Pasientsikkerhetsopplæringen 
• LIS 2/3 – pasient- og brukermedvirkning 
• Presentasjon for foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset HF 

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

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

 

2. Økonomi 

Finnmarkssykehuset HF søkte og fikk kr 200 000 til å dekke kostnadene til felles 
Ungdomsrådssamling. Budsjettet var derfor høyere for 2021 enn det har vært tidligere. 
Utenom helgesamlingen har det kun vært kostnader til møtehonorar og til reise til 
helgesamlingen.    
 

Honorarkostnader   14 711 
Reiser, møterom, servering   209 758 
Sum 224 469 

 
 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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3. Egenvurdering  

 
Vi er i en utfordrerne tid, og vi vet ikke når koronaen skal slå seg til ro. Det har medført at 
vi ikke har hatt så mange fysiske møter som vi hadde håpet på. Men etter forholdene har vi 
likevel klart å arbeide via forskjellige nettløsninger. Vi håper på å få rekruttert nye 
medlemmer som kan komme med litt ferskt blod til rådet, og det er det vi arbeider med nå. 
Vi gjør oss synlige der vi kan nå de unge.  
 
Vi har hatt møte med pasient- og brukerombudet hvor vi fikk informasjon om deres arbeid, 
og ga innspill til videre arbeid. Vi har også hatt møte om spesialisthelsetjenesten for den 
samiske befolkningen, hvor vi fikk uttrykt viktigheten av fleksibilitet og digitale 
konsultasjoner. I oktober hadde vi samlingshelg sammen med ungdomsrådene fra UNN og 
Nordlandssykehuset, hvor også noen deltok via Teams. Her ble vi kjent med hverandre og 
fikk informasjon om de nye sykehusene i Narvik og Hammerfest, brukermedvirkning, 
arbeidslivet etter sykehusbehandling og så videre, pluss at vi delte erfaringer fra arbeidet i 
ungdomsrådene. 
 
Ungdomsrådet i Finnmarksykehuset HF har jobbet en del i forbindelse med byggingen av 
nye Hammerfest sykehus. Leder har også deltatt på møte med sykehusbygg i forbindelse 
med planlegging og utforming av merkantilmerking, i blant annet inngangsparti på nye 
Hammerfest sykehus. Det ble vist en digital 3D modul av planløsningene, de hadde fokus på 
det som var relevant for ungdomsrådet. Da deriblant utformingen av ungdomsrommet og 
andre fasiliteter som skulle benyttes av ungdom. Det var mye fokus på de inneliggende 
pasientene, men jeg fikk sagt en del i forhold til de polikliniske pasientene også. Deriblant 
at det måtte finnes nok stikkontakter i vente områdene. Sykehusbygg har i flere 
anledninger fått innspill under planleggingsprosessen, de har hatt innlegg på møtene våres 
og vi har kunnet gi en god tilbakemelding i forhold til de spørsmålene de hadde angående 
unge pasienter.  
 
Vi har kommet godt i gang med arbeidet vårt, men jeg tror at vi har et enda større 
potensiale og at vi sitter på mye viktig informasjon i forhold til hvordan ungdom trenger å 
ha det. 
 
Hammerfest 24. januar 2022 
 
 
Miriam Thi F. Berglen     Erik Karlstrøm 
Leder Ungdomsrådet     Nestleder Ungdomsrådet 

 

4. Vedlegg 

1. Referat fra felles Ungdomsrådssamling 15.-17. oktober 2021 
2. Mandat for Ungdomsrådet 
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Protokoll - Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 14.2 2022 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 Meldt forfall 

Espen Kummeneje Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon NITO x 

Hanne Vang Fellesorganisasjonen FO Meldt forfall 

Henriette Joks Rest Akademikerne RA Forfall 

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

Judith Fjeldberg 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 x 

Stian Johnsen Delta D x 

Thoralf Enge Den norske legeforening - overleger DNLF/O Meldt forfall 

 

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 

Amund Peder Teigmo Klinikksjef Amund Peder Teigmo 

Eirik Palm Kommunikasjonssjef 

Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef 

Ole Martin Olsen  Drifts- og eiendomssjef 

Astrid Balto Olsen  Administrasjonskonsulent / Referent 

Espen Hansen Prosjektsjef – deltok på sak 3/22 

Line S. Grongstad Kvalitetssjef 

Violet Karoliussen Prosjektkoordinator - Deltok på sakene sak 3/22 og sak 5/22 

Jørgen Nilsen Klinikksjef Klinikk Hammerfest 

Mette Kjær Forskningssjef – deltok på sak 9/22 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

1/2022 Godkjenning innkalling og saksliste KG 

 Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader. 
 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

2/2022 Valg protokollsignering KG 

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

 

  

mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no
http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  

3/2022 Styresak 08-2022 Tertialrapporter 3 2021 bygge og utviklingsprosjekter 

 Prosjektsjef Espen Hansen innledet og redegjorde for innholdet i 
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 7. februar 2022.  
 
Saken ble tatt til drøfting. 

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

Fagf: Er det satt av areal for egen kiosk i NHS? Ansatte på kantine ønsker 
ikke kiosk virksomhet i kantinen. 

Svar: Det er ikke satt av areal for egen kiosk i NHS. Det jobbes med nytt 
konsept med felles kantine og kiosk som tar sikte på å levere et 
tilfredsstillende tilbud til både ansatte, pasienter og pårørende. 

Fagf. Det er noen åpne uønskede hendelser i rapporten. Hva er gjort? 
Svar:       Det er fulgt opp på byggeplass,  Lukkingen av hendelsene er bekreftet 

i et tilsyn som ble gjennomført av arbeidstilsynet. 
NSF: Det rapporteres at det er vannlekkasje fra tak. Hva er dette? 
Svar: Dette skyldes at taktekkingen ikke er fullført. Dette har ikke påført 

noe skader da det fortsatt kun er et råbygg. 
NSF: Saken med Hammerfest Energi synes å ha kommet sent i gang. Hva er 

grunnen? Fører dette til økte kostnader. 
Svar: Foretaket har forholdt seg til reguleringsplanene til kommunen. HE 

har ikke gitt høringssvar til reguleringsplanene. Det er tatt takst på 
ulempene til HE i saken og det foregår forhandlinger. 

NSF: Kiosktilbudet på NHS må bli bedre enn tilbudet er i Kirkenes. Der 
fungerer det ikke godt nok.  

 

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar styresak 08-2022 Tertialrapporter 3 2021 bygge og utviklingsprosjekter til 
orientering. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

4/2022 Styresak 11-2022 Virksomhetsrapport 1 2022 Finnmarkssykehuset HF 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i 
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 11. februar 2022.  
 
Saken ble tatt til drøfting. 

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

Fagf. Foretaket er kommet i en ond sirkel økonomisk. Dette viser at 
foretaket er underfinansiert. Vikarbyråene stjeler ansatte. 

Fagf. Er det riktig å ha mål om 7,5% sykefravær under pandemi? 
Svar: Det er tatt ut oversikt i januar som viser at foretaket har hatt mindre 

sykefravær i 2022 enn i 2020. 
Fagf.: Er kravet om 15% digitale konsultasjoner gjennomførbart? 
Svar: Det er gjennomførbart og dette har foretaket fokus på. Skjemabaserte 

spørsmål om behovet for konsultasjoner kan også være nødvendig å 
vurdere da andre foretak har positiv erfaring med bruken av dette.  

NSF:  Er det forbedring når det gjelder «ikke møtt» fakturering? 
Svar: Dette er dessverre ikke blitt bedre, men vi har fortsatt fokus på det. 
NSF: Det er økning i medikament bruk. Har vi flere pasienter som får 

cytostatika behandling eller er medisinene blitt dyrere? 
Svar: Prisene på medikamenter har gått opp og det er flere pasienter som 

får behandling. Foretaket kjøper inn og bruker medikamenter iht. 
avtaler. SANO er inne både i Hammerfest, Kirkenes og Alta. 

 

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar styresak 11-2022 Virksomhetsrapport 1 2022 Finnmarkssykehuset HF til 
orientering. 

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

5/2022 Styresak 12-2022 Evalueringsrapport fase 2 nye Kirkenes sykehus 

 Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i 
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 7. februar 2022.  
 
Saken ble tatt til drøfting. 
 

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

NSF: Det har vært utfordrende for ansatte å delta i evalueringen. Det har 
vært korte frister og sakene har kommet tett opp til møtetidspunktet. 

NSF: Har NKS fått ferdig attest og hva hender med helikopter 
landingsplass? 

Svar: Det foreligger ferdigattest. Helikopter landingsplass er tatt ut av NKS 
prosjektet. Det er gjennomført møter med Sør-Varanger kommune og 
det er enighet om at beredskapen i Øst-Finnmark er god med 
midlertidig løsning og foretaket kommer til å søke om forlengelse av 
dette til permanent løsning er på plass. 

Fagf.: Medvirkning har ikke vært god nok. 
NPF: Manglende medvirkning i evaluering. 

 

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar styresak 12-2022 Evalueringsrapport fase 2 nye Kirkenes sykehus til 
orientering. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

6/2022 Styresak 14-2022 Strategi for eiendomsdrift Finnmarkssykehuset HF 

 Drifts- og eiendomssjef Ole Martin Olsen innledet og redegjorde for innholdet i 
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 7. februar 2022.  
 
Saken ble tatt til drøfting. 
 

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

NSF: Portør i Kirkenes er organisert under akuttavdeling. 
Svar: Retter opp i saken. 
NSF: Boligstrategi bør revideres. 
Svar: Foretaket jobber med revidering av bolig strategi 
NSF: Hvordan redusere energiforbruket med 20%? 
Svar: Dette er nasjonale mål og foretaket jobber med å få på plass rutiner og 

prosedyrer for å nå målene. Foretaket har mange nye bygg og i gamle 
bygg byttes vinduer ol. Foretaket jobber med energiledelse som skal 
styrebehandles i løpet av våren. 

NSF: Kan ikke se at det er budsjettert med 20+100 mill. nkr som er 
målsetningen ifølge dokumentet dokument. 

Svar: Saken er laget som beslutningsgrunnlag for foretaket. Strategiene som 
det jobbes med henger sammen og gir et bedre grunnlag/ 
utgangspunkt til fordelingen av midlene.  

Fag.: I kapittel 2 står det at foretaket skal selge alle boliger, men det er vel 
besluttet at foretaket skal ha noen boliger i egen regi. 

Svar: Det rettes opp i saken før styrebehandling. 

 

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar styresak 14-2022 Strategi for eiendomsdrift Finnmarkssykehuset HF til 
orientering. 
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Sak nr: Sakens navn:  

7/2022 Styresak 15-2022 Oppdragsdokumentet 2022 Finnmarkssykehuset HF 

 Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde innledet og redegjorde for innholdet i 
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 7. februar 2022.  
 
Saken ble tatt til drøfting. 
 

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

NSF: Bekymret på at det står at foretaket skal redusere behovet for 
arbeidskraft. 

Svar: Dette er en bestilling i oppdragsdokumentet, krav 68. 
NSF: Under risikovurdering står det at 9 krav har høy risiko. Hvilke er det? 
Svar: Det skal gjennomføres ROS-analyse. Kommer tilbake til dette når dette 

er gjennomført. 
NSF: Årsplaner og kalender planer – hva gjøres? 
Svar: Foretaket er pilot i arbeidet med bemanningsplaner. Det er en 

utfordring at systemene våre ikke snakker sammen og at GAT ikke har 
integrasjoner til DIPS og personalportalen. 

NPF: Det er bekymring at Helse Nord ikke har videreført 
kostnadsparameterne som tidligere ble nevnt i forbindelse med «den 
gyldne regel» slik som Helse Sør/Øst og Helse Vest har gjort. Ønsker at 
det blir opprettholdt et budsjettmessig krav for å møte utfordringene 
vi står overfor i psykiatrien, spesielt gjelder dette ettervirkningene 
etter pandemien. 

 

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar styresak 15-2022 Oppdragsdokumentet 2022 Finnmarkssykehuset HF til 
orientering. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

8/2022 Mandat konseptfasen «Nasjonal døgnkontinuerlig tolketjeneste for samiske språk» 

 Klinikksjef Amund Peder Teigmo innledet og redegjorde for innholdet i 
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 7. februar 2022.  
 
Saken ble tatt til drøfting. 
 

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

Ingen spørsmål og kommentar.  

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar Mandat konseptfasen Nasjonal døgnkontinuerlig tolketjeneste for samiske 
språk til orientering. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

9/2022 Mandat – Utviklingsplan overordnet arbeidsgruppe 

 Forskningsleder Mette Kjær innledet og redegjorde for innholdet i 
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 7. februar 2022.  
 
Saken ble tatt til drøfting. 

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

Ingen spørsmål og kommentarer.  

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar Mandat – Utviklingsplan overordnet arbeidsgruppe til orientering. 
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Sak nr: Sakens navn:  

10/2022 Parkering i Finnmarkssykehuset HF 

 Kommunikasjonssjef Eirik Palm innledet og redegjorde for innholdet i 
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 9. februar 2022.  
 
Saken ble tatt til drøfting. 
 

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

NSF: Er ikke enig i at det skal innføres parkering i Kirkenes fordi det er 
dårlig offentlig transport tilbud i øst. Dette fører til at foretaket kan 
tape i konkurranse med kommunen om sykepleiere og 
helsefagarbeidere.  

Svar: Det er en balansegang med ønske om nok parkeringsplasser til 
besøkende og ansatte. Erfaring fra andre plasser er at en 
parkeringsavgift gjør at det blir tilstrekkelige parkeringsplasser til 
både ansatte, pasienter og pårørende. Det er mulig å gi innspill til 
fylket/kommunen om å sette opp bedre bussforbindelser, så ansatte i 
større grad kan benytte seg av offentlig transport. 

NPF: Er det tilganger til motorvarmer til alle som ønsker det? 
Svar: Det legges opp til at det skal være motorvarmer til alle tjenestebilene. 

Hvor mange andre plasser som vil få uttak til motorvarmer er 
foreløpig ikke avklart. 

UF: Det legges opp til at det skal være parkering for sykler ved 
hovedinngang. Blir det overbygg over dette slik at syklene ikke blir 
ned snødd? 

Svar: Dette er foreløpig ikke planlagt, men det skal lages gode 
parkeringsmuligheter for sykler. 

NPF: Er det mulig å inngå avtale med leverandører om rabatter ved kjøp av 
el-sykler til ansatte? 

Svar: Dette kan vi se på. 

 

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar saken om Parkering i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 

Protokoll 
tilførsel 

Protokolltilførsel fra NSF: 
NSF er uenig med arbeidsgruppens konklusjon i denne saken. 
At priser på app er lik automat er bra, at parkering er kostnadsfri fra 14-08 er bra.  
Man kan få rabatt hvis man betaler for en uke, en måned eller et år - det er bra.  
Alta og Hammerfest kommune har parkeringsavgift og er vant med det. Dette har vi ikke i 
Tana, Karasjok eller Sør Varanger. Derfor bør man heller ikke ha det ved Kirkenes sykehus. 
Det blir ulik praksis i foretaket.  
Det er derfor ulike utgangspunkt i Hammerfest og Kirkenes. I Sør Varanger er det dårlig 
busstilbud, første buss går fra Pasvik kl. 8:40, Jarfjord 7:38, Neiden 7:14, Jakobsnes 6:40. 
det betyr at man MÅ kjøre bil hvis man skal på jobb kl. 7:00. Det er for langt å sykle eller 
gå. Det er ikke parkeringsavgift i kommunen, og dette vil være dråpen for dem som står i 
veivalg mellom jobb i kommunen eller på sykehuset.  
Dert står at kostnaden for å få til dette i Kirkenes er på opp mot 320000 kr. Hvor mange år 
vil det ta før parkeringsavgiften har betalt dette? Graving skal skje etter at telen gått ur 
marka, det vil si tidligst mai. Så har man satt start på avgiftsparkering til juni. Dette ikke 
gjennomtenkt – også med tanke på sommervikarer som søker sommerjobb, de vil da heller 
til kommunen. Kirkenes sykehus er taper på hele dette prosjekt. Bør i hvert fall utsettes til 
1.9. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

14/2022 Organisering operativt personell i luftambulansetjenesten (LA) prehospitalt 

 Klinikksjef Jørgen Nilsen innledet og redegjorde for innholdet i 
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 9. februar 2022.  
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Saken ble tatt til drøfting. 
 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

NSF: NSF slutter seg ikke til dette jfr. tilbakemelding fra flysykepleiere i 
Kirkenes. Dette kan føre til at tømme sykehusene for 
spesialsykepleiere. 

Svar: Våre erfaringer er at det er lettere å rekruttere spesialsykepleiere til 
luftambulansen, enn kun innhospitale stillinger. Det vil være lettere å 
rekruttere med kombinasjonsstillinger prehospitalt/innhospitalt. Det 
er i tillegg planlagt en evaluering av organiseringen i løpet av 2024. 

 

 

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar sakn om Organisering operativt personell i luftambulansetjenesten (LA) 
prehospitalt til orientering. 

Protokoll 
tilførsel 

Protokoll tilførsel fra NSF: 
Denne saken ble det altfor kort tid til i møtet, men NSF mener: 
 
Det var to alternativ som var aktuelle, for flyspl base KKN er alternativet å tilhøre 
akuttseksjon med følgende begrunnelse: Faglig sett er det akuttavd på sykehus som vil gi 
best faglig oppdatering. Det byr på problemer å være to klinikker ift trening, kurs, turnus, 
ferie. Det er et godt fagmiljø på sykehuset, men prehospitalt har vi ikke noe felles med 
Altabasen, vi har ikke deltatt på fagcamper, svært lite faglig sammen med 
ambulansetjenesten. Dersom flyleger, helikopterleger (NLA) og flyspl i KKN hadde vært 
samlokalisert sammen med akutt ville vi kunne få et meget godt faglig løft. Det ville også 
øke forståelsen for hva som er behovet før transport, ikke minst at man har samme 
prosedyrer ift medikamenter. Dette hadde vært mere sikkert for både pasient og de som 
jobber. Vi har sett hvordan det var under pandemi når flyspl ble omplassert til intensiv – 
det var mye krøll med både turnuser, lønn og frustrasjoner. For enhetsleder på luftamb vil 
det være et kjempeløft å være med i en ledergruppe som kan bedre på samarbeid, 
informasjonsflyt og erfaringer. Lokal klinikkledelse vil ha nærhet til basen og få større 
insikt i de utfordringer som måtte oppstå.  For å optimalisere pasientforløp kreves god 
samhandling mellom flylege og flyspl, å være i samme klinikk vil knytte tettere bånd. 
Flylege ville også kunne ha funksjon som AMK lege.  Slik flylegene er organisert i 
akuttseksjon er hensiktsmessig og rekrutterende. Det bør selvsagt være slik det står i 
referat fra foretaksledelse, samkjøring med ansettelser, man bør tilstrebe at man har 
50/50 intrahospitalt og på fly. Det gjelder også base Alta som i dag har mange pendlere. 
Dersom vi er en klinikk vil dette bli enklere, derosm vi skal lyse ut i to forskjellige klinikker 
– hvem skal ha siste ord? Det er ikke bestandig at man er like god intensivspl som flyspl, 
noen passer for det ene og noen det andre. Hvem skal ha siste ord? Det må være med leder 
fra begge klinikker, tv fra begge, og det kan fort bli en lang prosess.  
Alta basen har selvsagt ikke samme tilknytting til HF sykehus per i dag, men dersom ,man 
samarbeider med akuttavd så vil man også her kunne få 50/50 på sikt, og da blir fordelene  
de samme som for KKN. I tillegg har da Alta redningshelikopterleger som kan bidra med 
faglig påfyll, i tillegg til akuttavdelingen.   
Så konklusjon fra NSF er at vi bør tilhøre akuttseksjon på Hammerfest sykehus og 
Kirkenes sykehus. 

 

Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  

11/2022 Styresak 09-2022 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3 tertial 2021 

 Kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech innledet og redegjorde for 
innholdet i drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 7. februar 2022.  
 

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

Ingen spørsmål og kommentarer.  
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Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar styresak 09-2022 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3 tertial 
2021 til orientering. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

12/2022 Styresak 10-2022 Foreløpig årsregnskap 2021 - muntlig orientering 

 Saken utgår  

 

Sak nr: Sakens navn:  

13/2022 Styresak 16-2022 Status stabilisering og rekruttering av legespesialister, 
psykologspesialister og spesialsykepleiere 

 HR-sjef Kenneth Grav innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet 
slik det ble sendt ut 7. februar 2022.  
 

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

NSF: Tiltaket med leiebil/el-sykkel er til vikarer og ikke til fastansatte. 
NSF: Det er ikke korrekt at det ikke er vakanser på Kirkenes sykehus. Man 

trenger 27 og har i dag inklusiv enhetsleder 22. Derav en på 40%, en 
på 70%, 3 delt stilling på fly, 4 pendlere med redusert stilling der to er 
usikre fremover pga. alder. 

NPF: Psykologspesialister situasjonen er stabilt, men i forhold til at den er 
stabil utfordrende. Dette kommer av at det er og har over tid vært 
underbemanning/vakanser. 

Svar: Arbeidsgiver opplever at arbeidsmarkedet er krevende og mange 
krever svært høy lønn og goder for å begynne hos oss. Å akseptable 
tilbud innenfor de rammene vi har tilgjengelig er krevende. Det er 
utfordrende å konkurrere med byrå. Nyansatt prosjektleder vil styrke 
arbeidet med å justere eksisterende tiltak og utvikle nye tiltak i 
forhold til stabilisering og rekruttering. 

 

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar styresak 16-2022 Handlingsplan stabilisering og rekruttering til orientering. 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  

15/2022 Eventuelt 

 NSF stilte spørsmål om hvordan forholde seg til åpningen etter pandemi. 
 
Arbeidsgiver svarer: 
Det kommer endringer på flytskjema og vi skal følge de nasjonale retningslinjer når de 
kommer. 

 
Møtet avsluttet kl. 11.20 
 
 
____________________________________ _______________________________________ ________________________________________ 
Kicki E. Nytun Ole I. Hansen HR-sjef Kenneth Grav 
Norsk sykepleierforbund Fagforbundet HR-sjef 
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Referat FAMU 14.02.22 

Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Ole I. Hansen  FTV Fagforbundet X 

Kicki Nytun  FTV NSF X 

Espen Kummeneje FTV NITO X 

Thoralf Enge FTV DNLF Forfall 

Oda Uhlen Solheim  FVO Forfall 

 

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

Kenneth Grav  HR-sjef X 

Jørgen Nilsen Klinikksjef Hammerfest X 

Gøril Strømme Konst.Klinikksjef prehospital X 

Ole Martin Olsen  Drift- og eiendomssjef X 

 

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

Cecilie Hansen Sør-Varanger BHT X 

Andreas Ertesvåg Seniorrådgiver X 
 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

01/22 Innkalling og saksliste 
 
Vedtak: FAMU godkjenner innkalling og saksliste. 
 

OIH 

02/22 Referat forrige FAMU 
 
Vedtak: FAMU godkjenner referatet.  
 

OIH 

03/22 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. 
 
Innspill på møtet: 

- Mange av sakene har stor betydning for de ansatte. Dette gjelder 
bl.a. økonomi og oppdragsdokumentet. Viktig å sikre medvirkning 
fra de ansatte. 

- Lite fokus på arbeidsforhold og kompetanse i 
oppdragsdokumentet.  

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

OIH 

04/22 Årsrapport FAMU 
FAMU behandler årsrapporten for 2021. Rapporten viser at FAMU har hatt 
regelmessige møter, og fulgt opp tema innenfor HMS og arbeidsmiljø. 
 

OIH 
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Forslag til vedtak: FAMU godkjenner årsrapporten for 2020. 
 
Vedtak: FAMU godkjenner årsrapporten for 2021. 
 

05/22 Rapportering 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  

 

HKV 

06/22 Status nærværsarbeid 
Det gjennomføres fortløpende mulighetssamtaler for ansatte med 
langtidssykefravær. I 2022 vil det bli større fokus på også å gjennomføre 
mulighetsamtale med ansatte med hyppige gjentakende sykefravær. 
 
Det er igangsatt flere nærværsprosjekter i foretaket. «Der skoen trykker» 
gjennom bransjeprogrammet IA sykehus hvor merkantil enhet og 
lederstøtte i Kirkenes er i gang. I tillegg er medisinsk sengepost og 
medisinsk poliklinikk i Hammerfest i gang med prosessen. Føde/gyn i 
Hammerfest gjennomfører «Innsatsteam» med bistand fra NAV 
arbeidslivssenter, og Kirkenes sykehus er poliklinikken og medisinsk 
sengeenhet i oppstart av «Innsatsteam». I Alta er BUP og spesialist 

poliklinikk somatikk i gang med samarbeid med HelseIArbeid.  
 

Finnmarkssykehuset har redusert sykefraværet med 0,4 prosentpoeng 
sammenlignet med 2021. Samlet sykefravær er på 9,4%. Nedgangen 
skyldes reduksjon i langtidsfraværet. 
 
Innspill på møtet: 

• Det påpekes at det gjøres en god jobb med mulighetssamtalene. 
 
Forslag til vedtak: FAMU er fornøyd at sykefraværet er redusert, og vil 

særlig trekke fram den gode jobben det gjøres med oppfølging og 

forebygging av langtidsfravær. Det er viktig at nærværsarbeidet 

prioriteres, som en del av langsiktig og systematisk HMS-arbeid. 

 
Vedtak: FAMU er fornøyd at sykefraværet er redusert, og vil særlig trekke 
fram den gode jobben det gjøres med oppfølging og forebygging av 
langtidsfravær. Det er viktig at nærværsarbeidet prioriteres, som en del av 
langsiktig og systematisk HMS-arbeid. 
 

HKV 

07/22 Status AML-brudd 
FAMU behandler statusrapport for AML-brudd. Korona påvirket antall 
AML-brudd gjennom hele 2021. Det har vært en av de mest brukte 
bruddårsakene i foretaket. Korona har også påvirket sykefraværet og 
tilgangen til nødvendig kompetanse. Koronavaksinen har hatt en positiv 
effekt også for å redusere antall AML-brudd. Ved det store utbruddet i 
Hammerfest mai/juni ble et betydelig antall karantenedager unngått som 
følge av vaksinasjonsdekningen blant ansatte.  
 
Hammerfest sykehus har vært hardest påvirket av pandemien, med to 
store utbrudd i Hammerfest og Vest-Finnmark. Dette har bidratt til en 

AE 
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økning i antall AML-brudd i klinikken. De andre klinikkene har holdt seg på 
omtrent samme nivå som fjoråret, med en trend som peker litt oppover. 
 
Klinikk prehospital har lykkes godt med å redusere antall AML-brudd. 
Særlig på indikatoren «Samlet tid per dag» har antall brudd gått vesentlig 
ned.  
 
Som tidligere år er det fortsatt mulig å redusere antall brudd vesentlig, 
dersom det blir inngått avtale om dispensasjoner med tillitsvalgte. 
Samtidig viser oversikten også at det er en god del AML-brudd i foretaket, 
uavhengig av dispensasjoner. 
 
Innspill fra møtet: 

• Viktig med fokus på søknad om dispensasjon. Det blir også stilt 
spørsmål om dispensasjonene blir lagt i GAT. 

• Det blir stilt spørsmål til om vi har noe vi kan lære av nedgangen av 
AML brudd hos prehospital. Prehospital informerer om at lavere 
aktivitet fører til færre brudd. Ut over dette har de ikke analysert 
årsaken til nedgang i AML brudd.  

• Det påpekes at det ikke er AML brudd ved 200 timer jobbing ved 
turnusarbeid. Da har den enkelte lov å jobbe 330 timer. Antall 
timer er mindre for de som ikke jobber turnus.  

 
Forslag til vedtak: FAMU er fornøyd med nedgang i antall AML-brudd i 

klinikk prehospital. FAMU tar saken for øvrig til orientering.  

 
Vedtak: FAMU er fornøyd med nedgang i antall AML-brudd i klinikk 

prehospital. FAMU tar saken for øvrig til orientering med innspill fra møtet.  

 

08/22 Årsrapport brannvern 
Det er gjennomført en oppdatering av brannkonsept/ tilstandsanalyse av 
våre bygg i Finnmarkssykehuset. Tilstandsanalyse finnes nå på våre bygg i 
Karasjok, Tana og Alta. Gjennomføring av brannvernrunde har hatt en liten 
negativ trend i 2021. Brannvernkompetanse har en stigende tendens. 
Økende lederopplæring brannvern. Halvert avvik på brannvernrundes 
siden 2020. 
 
Det ble registrert 304 avvik som følge av brannvern rundene som er 
halvparten av registrering i 2020, men det gjenstår noen avvik fra 2020 
som ennå ikke er lukket. Av store uønskede hendelser har det vært to 
branner i Karasjok, med materielle skader, ingen personskader. Har vært 
full gjennomgang. Brannvernsrutiner er fulgt.  
 
Brannvern en del av HMS opplæringen hos BHT. Korridorpasienter og 
fjerning av snø. Varsler blir sendt for å minne om brannvernsrunder.  
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar sakene til orientering. FAMU synes det jobbes godt med 
brannvern i FIN. 
 

OMO 

09/22 HMS-midler 2022 
FAMU fordeler HMS-midlene i foretaket. Deler av midlene er satt av til 
planlagte tiltak innenfor nærværsarbeid og kollegastøtte. Det er satt av 
penger til kollegastøtteordning, og verneombudssamlingen. 

AE 
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Verneombudssamlingen ble ikke gjennomført i fjor pga korona. Det 
anbefales at resten av midlene fordeles til klinikkene, og Kvamrådet får 
ansvar for fordeling i egen klinikk. 
 
Innspill fra møtet: 

• Viktig å påpeke at Tana er tatt inn i Kirkenes sykehus dersom det 
kommer spørsmål angående fordeling av HMS midler.  

 
Forslag til vedtak: FAMU deler ut HMS-midlene som følger. Kvamrådene er 
ansvarlig for tildeling av midlene i egen klinikk. Midlene skal brukes etter 
foretakets retningslinjer. Utdeling av midlene bør gjøres snarest mulig, og 
innen utgangen av mai.  
 
Vedtak: FAMU deler ut HMS-midlene som følger. Kvamrådene er ansvarlig 
for tildeling av midlene i egen klinikk. Midlene skal brukes etter foretakets 
retningslinjer. Utdeling av midlene bør gjøres snarest mulig, og innen 
utgangen av mai. Klinikksjef rapporterer status på bruk av midlene til 
FAMU sitt siste møte i 2022. 
 
 

  Prosentdel Kronebeløp 

Opplæring kollegastøtteordning (sak 77/19)   100 000 

Verneombudssamling   200 000 

Til fordeling klinikkene   650 000 

Klinikk Hammerfest 27,5 % 178 750 

Klinikk Kirkenes 27,5 % 178 750 

Sami Klinihkka 10 % 65 000 

Klinikk Prehospital 15 % 97 500 

Klinikk Alta 10 % 65 000 

SDE 5 % 32 500 

Administrasjonen 5 % 32 500 

 
 

10/22 Videre AKAN-arbeid 
AKAN er arbeidslivets kompetansesenter for rus-og 
avhengighetsproblematikk. Målet med AKAN arbeidet i FIN er å sette 
ledere og ansatte i stand til å forebygge problematisk bruk av alkohol, 
narkotika, legemidler og spill. 
 
Bente Orvik ønsker å være ny leder for AKAN utvalget. Hun vil få bistand av 
Hege Varpe. Fra før er BHT i AKAN-utvalget. Det er ønskelig at en 
representant for vernetjenesten og en representant for 
tillitsvalgtapparatet sitter i AKAN utvalget. Vi har pr i dag flere AKAN 
kontakter. Vi ønsker å jobbe for at vi får en AKAN kontakt i hver klinikk 
som et minimum.  
 
Innspill fra møtet:  

• Det sendes ut forespørsel om deltakelse i AKAN utvalget for TV og 
VO til felles mailadresse.  

 
Forslag til vedtak: 

1. FAMU støtter utvelgelse av Bente Orvik som ny leder av AKAN-

utvalget. 

HKV 
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2. FAMU ber vernetjeneste og tillitsvalgte velge hver sin 

representant til AKAN-utvalget. Frist 28.02.22, meldes til Hege 

Varpe.  

3. Øvrige medlemmer av AKAN-utvalget er en representant fra 

Personal og organisasjon og en representant fra 

bedriftshelsetjenesten.  

4. FAMU ber AKAN-utvalget jobbe videre etter planen i denne saken. 

 

vedtak: 

1. FAMU støtter utvelgelse av Bente Orvik som ny leder av AKAN-

utvalget. 

2. FAMU ber vernetjeneste og tillitsvalgte velge hver sin 

representant til AKAN-utvalget. Frist 28.02.22, meldes til Hege 

Varpe.  

3. Øvrige medlemmer av AKAN-utvalget er en representant fra 

Personal og organisasjon og en representant fra 

bedriftshelsetjenesten.  

4. FAMU ber AKAN-utvalget jobbe videre etter planen i denne 

saken 

 

11/22 Orienteringssaker 
1. Referat Kvamråd SDE 29.11.21 
2. Referat Kvamråd Kirkenes sykehus 16.12.21 

OIH 

12/22 Eventuelt 
- Espen trekker seg som TV i NITO. Han orienterer om at det vil være 

nytt valg av TV i NITO om noen uker. Ny tillitsvalgt i NITO skal da 
inn i FAMU.  

 
- Det blir orientert om at sakene om parkering i Kirkenes og 

organisering i luftambulansen kan komme til å skape noe støy 
blant de ansatte. FAMU må være klar over dette. Det må sikres 
medvirkning så langt det lar seg gjøre.  

 

OIH 

13/22 Saker til neste møte 
- Styresaker 
- Årsrapporter bedriftshelsetjenesten 
- Overordnet rapport ForBedring 

OIH 
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