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Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest 
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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler:  Sted/Dato:  

2022/270 Beate Juliussen Hammerfest, 19.10.2022 
 
 
Saksnummer 88/2022 
 
Saksansvarlig:  Beate Juliussen, administrasjonsleder  
Møtedato:   26. oktober 2022 

 

Referatsaker 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 6. oktober 2022 
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 10. oktober 2022 
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. oktober 2022 
4. Referat fra FAMU 17. oktober 2022 

 
 
Per Angermo 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 
1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 6. oktober 2022 
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 10. oktober 2022 
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 17. oktober 2022 
4. Referat fra FAMU 17. oktober 2022 

 
 

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

REFERAT 
6. oktober 2022 

Beate Juliussen 
06.10.2022 
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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 Til stede  

Susanne Elisabeth Siri Medlem Til stede  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonsleder (referent) 

Per Angermo Administrerende direktør, deltok på sak 32/2022 

Kirsti Høylo Larsen Samvalgskoordinator, deltok på sak 33/2022 

Bjørn Erik Johansen Avdelingsleder Pasientreiser, deltok på sak 34/2022 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomileder, deltok på sak 35/2022 

Violet Karoliussen Prosjektleder OU NHS, deltok på sak 36/2022 

Vivi Brenden Bech Kvalitets- og utviklingsleder, deltok på sak 37 og 38/2022 

Harald G. Sunde  Medisinsk fagleder, deltok på sak 39/2022 
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Sak 29/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Det innkalles til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF 6. oktober 2022 på Teams. 
Møtet er gjort digitalt på grunn av den økonomiske situasjonen i foretaket. 
 

Saksnr Sakens navn 
29/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
30/2022 Godkjenning av referat fra BU møte 15.-16. juni 2022 
31/2022 Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg møte 15. september 2022 
32/2022 Direktørens time 
33/2022 Samvalg – ett felles mål 
34/2022 Pasientreiser 
35/2022 Den økonomiske situasjonen i Finnmarkssykehuset HF 
36/2022 Nye Hammerfest sykehus – mandater for organisasjonsutviklingsprosessen 
37/2022 Tertialrapport 2. tertial Oppdragsdokumentet 2022 
38/2022 Innspill til oppdragsdokumentet 2023 
39/2022 Medisinsk fagsjef orienterer 
40/2022 Møteplan 2023  
41/2022 Orienteringssaker 

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

42/2022 Referatsaker 
1. Bekymringsmelding fra fagmiljøet i fysikalsk medisin og 

rehabilitering i Nord Norge 
43/2022 Eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 30/2022 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
15.-16. juni 2022 

 
Vedtak: Referatet fra brukerutvalgsmøte 15.-16. juni 2022 godkjennes.  

 

Sak 31/2021 Referat AU-møte 15. september 2022 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 15. september 2022 
til orientering. 
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Sak 32/2022 Direktørens time 
Administrerende direktør Per Angermo innledet i saken.  
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  

 Du har besøkt lokalisasjonene, kommer du til å besøke sykestuene? 
Svar: Ønsker å besøke alle lokalisasjoner, og sykestuene er viktige, de er 
sykehusets forlengede arm. 

 
Digitalisering er viktig, husk også å tenke på det digitale utenforskapet.  

 
 Ambulansehelikopteret til Kirkenes. Det er ikke tilrettelagt for 

transport av pasienten fra landingsplassen og til 
sykehuset/akuttmottaket. Hva skjer med dette?  
Svar: Helikopterlandingsplass er det fokus på, og det jobbes med. Det 
jobbes også for å få på plass en base for personellet.  

 
 Økonomisk situasjon i foretaket – skal ikke gå ut over 

pasientbehandling, og alle skal føle seg trygg på at de som trenger 
helsehjelp får det.  

 
Se på brukerutvalget som en ressurs, vi bidrar med vår kompetanse. Er 
også fordelt i ulike utvalg, og bidrar på ulikt vis. Kontakt oss gjerne om 
det er noe vi kan bidra med.  
 
Funksjonsfordeling i Finnmarkssykehuset – må kanskje spesialisere oss 
mer?  
Svar: Tjenestedesign og funksjonsfordeling – intensjon er å styrke 
pasienttilbudet. Å samle et fagmiljø vil gi positive ringvirkninger.  
 
Vedtak:  
Informasjon fra administrerende direktør tas til orientering.  

      

Sak 33/2022 Samvalg – ett felles mål 

Samvalgskoordinator Kirsti Høylo Larsen innledet i saken.  
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  

 Viktig å involvere pårørende i samvalg. En del valg en gjør vil kunne 
påvirke livet fremover. Få støtte i de valgene en gjør.  

 
 Tenker en samvalg også innen psykisk helse?  

Svar: ja, psykisk helse hører også inn under samvalg.  
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 Samvalg og samspill mellom sykehuslege og fastlege er viktig. 
Samvalget må starte allerede ved kontakten med fastlegen, samt at 
oppfølgingen etter besøk på sykehus følges opp av fastlegen.  

 
 Samvalg er et fint tillegg til pasientforløpet.  
 
 På sommeren er det stillstand, får ikke svar på henvendelser. Ønsker at 

ikke alle tar ferie på en gang. Viktig med forutsigbarhet for pasientene. 
Det er en belastning for pasienten at alt blir satt i ro på sommeren.  
Kan du si noe om pasientforløp og ventelister?  
Svar: På sommeren er det mange vikarer. Men må også sikre oss gode 
pasientløp på sommeren. Samvalg skal komme naturlig inn, også hos 
vikarer. Ventelister bringes videre, og det jobbes med.  

 
 Hvordan skal en løse utfordringa for de som er enslig og ikke har noen 

de kan ta med seg til konsultasjon hos lege? Er det mulighet for å få en 
pasientvenn som kan følge med til lege? Utfordring for de som er alene 
og spesielt for samisk talende pasienter.  
Svar: Har ikke svar på dette, men tar med disse spørsmålene videre.  

 
Vedtak:  
Informasjon om samvalg tas til orientering.   
 

Sak 34/2022 Pasientreiser 

 Avdelingsleder for Pasientreiser, Bjørn Erik Johansen innledet i saken.  
  

Pasientreiser har spilt inn at det er større behov for 
Finnmarkspasientene å ha med seg pårørende fordi en i større grad må 
reise langt. Har også spilt inn at det er større behov for overnatting, og 
at hele beløpet for overnatting bør dekkes.   
 

 Ny attestasjonsløsning for rekvisisjon av transport 
Ny ordning trer i kraft første halvår 2023 hvor behandler kan utstede 
en tidsbegrenset attest på inntil ett år for rekvisisjon av transport. 
Eksempelvis kan pasient få en rekvisisjon for bruk av drosje for ett år, 
og vil da ikke trenge å kontakte fastlege eller pasientreiser for hver tur 
det er behov for transport. Når det gjelder fly vil dette fremdeles måtte 
gå gjennom pasientreiser, men en trenger ikke rekvisisjon fra fastlege 
for hver tur dersom en har fått en tidsbegrenset attest. Henvisningene 
gjelder kun rekvirert fra FIN, ikke det som gjelder kommunalt eller 
annet. Vil komme tilbake til BU med mer informasjon om dette når det 
er på plass.   
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Spørsmål, kommentarer og svar:  
 

 Mulighet for å finne ledsager for de som ikke har noen de kan ta med 
seg?  
Svar: Pasientreiser kan bistå å finne en ledsager dersom en ikke har det 
selv. Har dialog med kommunene om dette, også for samisk talende. Har 
også en tolketjeneste for samisk.  

 
 Dersom det er ønskelig å ha med ledsager til konsultasjoner, får en dekt 

dette av pasientreiser?  
 Svar: Dersom en har behov for ledsager må en ha rekvisisjon på dette 

fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Dersom en får rekvisisjon har 
ledsager samme rettigheter sompasienten.  

 
 
 Widerøe skal kutte ruter i finnmark, hvordan vil det påvirke oss?  

Svar: Widerøe har foreløpig kuttet en rute på formiddagen fra Kirkenes 
til Tromsø. Dette er en kommersiell rute. Ser at den er lite brukt. Følger 
nøye med. de kan ikke gjøre endringer i statlige ruter uten at 
departementet er involvert.  
 

 Digitalisering og selvbetjeningsløsning er viktig, men 
kontoret/telefonen er alltid tilgjengelig for de som trenger det.  

 
 Er det mulig at pasientreiser bestiller hotell på samme måte som 

flybillett og krever penger tilbake for egenandel? Det er ikke alle som 
har råd til å dekke hotell selv.  
Svar: i dag er det ikke løsning for dette. dette er en av de tingene 
Pasientreiser diskuterer jevnlig. Det er oftere behov for overnatting for 
våre pasienter. Ønsker at pasienter skal få dekt hotell. Ønsker også at 
pasient skal få dekt hele hotelloppholdet.  

 
 Er det buss som går helt frem til spesialisthelsesenteret i Karasjok i 

dag?  
Svar: Finnmarkssykehuset jobber med saken. Det er meldt inn til fylket 
og det er også en prosess med statens veivesen. Det er ikke etablert 
busstopp ved Sámi klinihkka Ávjovárgeaidnu, derfor går ikke bussen 
helt dit. Frem til busslomme/busstopp kommer på plass går en av ved 
hotellet og tar taxi videre.    

    
 Vedtak:  

Informasjon fra Pasientreiser tas til orientering. 
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Sak 35/2022 Den økonomiske situasjonen i Finnmarkssykehuset HF 

 Økonomileder, Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. Presentasjon av 
omstillingsutfordring og bærekraftsanalyse 2022-2030. 

  
 Spørsmål, kommentarer og svar:  
 Det er samarbeid med universitetet, men hvor tidlig begynner en med 

rekruttering? Ungdomsskole, videregående skole? 
 Svar: har et godt samarbeid med UiT, men kan helt sikkert bli ennå 

bedre. Er også på videregående skoler.  
 

Når en jobber som sykepleier på sykehusene og møter unge, 
nyutdannede sykepleiere som kommer inn, så får de mye informasjon 
om spesialisering. Ett innspill til FIN er at spesialisering er viktig, og 
mange av de som er nyutdannede ønsker spesialisering, men det er 
også viktig å tenke på å etablere en stabil og robust base på de ulike 
avdelingene. Det er denne basen som møter vikarer, nye leger, ny 
utdannede sykepleiere og skal stå for opplæring. Kan en få til en 
kampanje for du er god nok der du er?  
Svar: et godt innspill, og FIN trenger ikke vare spesialister. Vi må også 
fokusere på helsefagarbeidere.  

  
 Når nye Hammerfest sykehus tas i bruk, får vi ytterligere kostnader, 

avskrivninger? Blir det ennå større underskudd?  
Svar: Noe utstyr kan ikke tas med fra det gamle sykehuset og over til 
det nye. Men det er en plan for dette, og en skal gjenbruke det en kan. 
Har også en plan for det utstyret som må skiftes ut før en flytter over, 
slik at dette kan brukes i det nye sykehuset også. Det er regnet inn 
ekstra kostnad på 30-40 mill. pr år i noen år etter innflytting.  

 
 Hvilken type arbeidere er det mest innleie av?  

Svar: Det er for det meste legespesialister og sykepleiere med 
spesialisering.   

 
 Det sies at økonomien ikke skal gå ut over pasienttilbudet, hvordan vil 

stopp i innleie ha noe å si på pasienttilbudet?  
Svar: Kan ikke stoppe all innleie. Kritiske funksjoner leies inn uansett.  

 
 Hva skjer med gamle sykehuset i Hammerfest og er salget av det med 

inn i budsjettet?  
Svar: Det gamle sykehuset i Hammerfest skal tilbys til kommunen først. 
Dersom de ikke vil kjøpe, legges det ut for salg på det åpne markedet. 
Salget ligger inne i likviditetsprognosen.   

     
Vedtak:  
Informasjon tas til orientering. 
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Sak 36/2022 Nye Hammerfest sykehus – mandater for 
organisasjonsutviklingsprosessen 

 Prosjektleder for OU prosessen nye Hammerfest sykehus, Violet 
Karoliussen innledet i saken.  

 
 Gikk gjennom tertialrapport 2 for bygg og 

organisasjonsutviklingsprosessen. Nye Hammerfest sykehus har pr 2. 
tertial 65% ferdigstillingsgrad og ligger 145 dager foran plan.  

  
 Spørsmål, kommentarer og svar:  
  
 Blir sykehuset for lite?  

Svar: Sykehuset er bygd ut fra ramma og framskrivninger.  
  
 Brukerrepresentasjon godt inne?  

Svar: ja, har vært godt representert 
 
 Pasientverter har de plass i foajeen?  

Svar: ja, de skal ha plass, og deres rolle vil være veldig viktig.  
 
 Hvordan blir pårørende tatt i mot og ivaretatt når de er på sykehuset? 

Er det tatt høyde for eksempelvis overnatting? Spesielt innen rus og 
psykiatri feltet må pasienten kunne ha noen med seg om behov.  
Svar: har 14 pasienthotellsenger, disse vil kunne benyttes av pårørende. 
Kan også ha pårørende på pasienthotellet dersom pasienten har rom 
der.  

 
 Hvordan blir det med kiosktilbud? 

Svar: kantinedrift skal også ivareta kioskfunksjon. Ikke et eget areal til 
en kiosk. Ikke mulig å gjøre noe med dette bygningsmessig.  

 
 Er veldig spent på innovasjonsdelen, og det er viktig å ta i bruk 

innovasjon og ny teknologi.   
     

Vedtak:  
1. Informasjon om tertialrapport 2 for bygg og organisasjonsutvikling 

nye Hammerfest sykehus tas til orientering 
2. Mandatene for organisasjonsutviklingsprosessen tas til orientering.  
3. Brukerutvalget støtter ungdomsrådet sin anmodning om at 

ungdomsrommet ikke brukes til undervisning.  
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Sak 37/2022     Tertialrapport 2. tertial Oppdragsdokumentet 2022 
Kvalitets- og utviklingsleder, Vivi Brenden Bech innledet i saken.  
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  

 Viktig med forankring av beredskapsplaner helt ned i organisasjonen  
   

Vedtak:  
Brukerutvalget tar informasjon om 2. tertial oppdragsdokumentet 2022 
til orientering. 
 

Sak 38/2022 Innspill til oppdragsdokumentet 2023 

Kvalitets- og utviklingsleder, Vivi Brenden Bech innledet i saken.  
 

Vedtak:  
Brukerutvalget og Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF takker for 
muligheten til å komme med innspill til oppdragsdokumentet. Dette er 
felles innspill fra både Brukerutvalget og Ungdomsrådet.  
 
1. «Du er god nok er du er» kampanje i helseforetakene.  
Det er viktig å ha en grunnstamme av stabile og erfarne fagfolk i 
helseforetakene av mange ulike grunner. Grunnstammen er de som 
sørger for stabilitet og opplæring av nye ansatte og studenter. Selv om 
det er viktig med videreutdanning av fagfolk, så er det også viktig med 
stabilisering av de ansatte vi har, og de trenger også å høre at «du er 
god nok der du er».  
 
2. Oppfølging av unge som faller utenfor 
Det er veldig mange unge som mister oppfølging eller ikke får god nok 
oppfølging i psykiatritjenesten, og da spesielt i de små kommunene. Det 
er viktig å ha ennå større fokus på dette og styrke psykiatritjenesten til 
barn og unge. 

Sak 39/2022 Medisinsk fagleder orienterer 

 Medisinsk fagleder, Harald G. Sunde innledet i saken.  
  
 Geriatrisk team Sámi Klinihkka: stillingen som overlege geriatri lyst ut, 

ingen søkere. Uten medisinsk ansvarlig lege i teamet vil ikke teamet 
kunne fungere. Klinikklederen er lege og har bistått teamet i en del 
saker, noe som er viktig slik at arbeidet ikke stopper opp.  

 
 Klart språk og innkallingsbrev: Digitale innkallingsbrev iverksettes 1. 

november. Disse vil den enkelte motta som Digipost. Før disse 
iverksettes har en gått gjennom språket i innkallingsbrevene både på 
norsk og samisk, og begge språkene iverksettes samtidig. På nettsiden 
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til Finnmarkssykehuset finnes behandlingstekster. Det jobbes med 
oversetting av behandlingstekster til samisk.   

  
 Spørsmål: 
 Husk på digital utenforskap. De som ikke kan hente inn digital post må 

få papirinnkalling.  
Svar: dersom en ikke henter digital post innen tre dager, sendes de ut i 
posten.  

  
 Parfymefrie sykehus 

Det er spilt inn om å få med tekst om dette i innkallingsbrevet. Harald 
sender en ny henvendelse om dette.  

 
 Helikopterlandingsplass i Kirkenes, hvor står den? 

Svar: Oppstart 2025 dersom det bevilges midler til dette.  
 
 Innleiestopp hvordan påvirker dette ventelistene?  

Svar: Det er ikke absolutt innleiestopp. Vaktordninger skal gå opp. Skal 
ikke leies inn for å ta unna ventelister. Antall ventende er på tur ned.  

 Må følge med på ventetid når det er innleie stopp.  
 
 Viktig å få påminninger om time og få brev om innkalling så tidlig som 

mulig.  
 
 Astrid: dersom ikke møter til time, må en betale ikke møtt gebyr? 

Svar: Ja, en må betale ikke møtt gebyr.  
 
 Utdanning av spesialsykepleiere – kvote for FIN på UiT? I dag er det 24 

sykepleiere i spesialistutdanning på UiT. Psykiatriske sykepleiere er 
ikke en del av disse.  

 Brukerutvalget ber om at psykiatrisk sykepleiere blir en del av 
spesialistutdanningen av sykepleiere. Det starter videreutdanning hvert 
tredje år, og det må jobbes for å få på plass denne utdanninga for 
sykepleierne i Finnmark, ikke bare på sykehusene, men også for 
kommunene.     

      
Vedtak:  
1. Informasjon fra medisinsk fagleder tas til orientering. 
2. Brukerutvalget ber om at psykiatrisk sykepleiere blir en del av 

spesialistutdanningen av sykepleiere.  
 

    
 

https://finnmarkssykehuset.no/behandlinger
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Sak 40/2022 Møteplan 2023  

Administrasjonsleder, Beate Juliussen innledet i saken.  
 
Spørsmål og svar:  
Ønskes omvisning NHS september 2023.  
 

Vedtak:  

Møteplanen godkjennes som følger:  
 

 Dato Dato Dato Dato Dato 

Arbeidsutvalg 11.01.23 02.03.22 22.05.23 04.09.23 06.11.23 

Brukerutvalg 26.01.23 

Digitalt 

15.-16.03.23 

Alta 

07.-08.06.23 

Karasjok 

26.-27.09.23 

Hammerfest 

23.11.23 

Digitalt 

  

 

Sak 41/2022 Orienteringssaker 

 
1. Muntlig informasjon fra BU leder 

a. Deltar på styremøtene – arbeidet i styret er preget av dårlig 
økonomi i foretaket.  

b. Ny administrerende direktør på plass. Det blir spennende å 
jobbe med han.  

c. Deltar i møter i Forskningsrådet. Var forskningssamling 
denne uka. Fikk orientering om de ulike 
forskningsprosjektene i Finnmarkssykehuset. Sitter i juryen 
for utdeling av forskningsprisen som direktøren deler ut i 
desember.  

 
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  

a. Strategisk samarbeidsutvalgsmøte (SU). Solveig har deltatt i 
SU møte. Det var et interessant møte. Mye nytt og mye å sette 
seg inn i. God dialog i møtet.  

b. BU møte SANO: Solveig deltok som vara i brukerutvalget til 
sykehusapotek nord (SANO) sitt møte. Terje Olsen ble valgt 
til leder og Paul Daljord ble valgt som nestleder.  

c. Kvalitetsutvalget: Astrid har deltatt i møte. Status i 
sykehusene, klinikkene og generelt i Finnmarkssykehuset. 
Etterlyste kreftregister. Oversender referat til Beate som 
sender de videre til BU. 

d. Klinisk etikkomite (KEK): Tommen deltar i faste møter den 
første onsdagen i måneden.  
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e. Forskningsprosjektet innen medisinsk etikk: Her er Gro med. 
Har ikke hatt noen møter ennå.  

f. Stormottakersatsninga: Gro er medlem. Har ikke hatt møter. 
g. Samisk språkutvalg: Susanne er medlem. Har hatt ett møte, 

men få deltakere, så fikk ikke gjort så veldig mye. Skal ha 
møte igjen snart.  

h. Pasient- og brukerombudet (POBO): det ønskes kontakt med 
POBO. Det er ønskelig at POBO er mere rundt i hele fylket. 
POBO deltar i neste møte i Brukerutvalget.  

i. Knut melder at han gjerne stiller opp i noen utvalg om det er 
ønskelig og behov.   

 

3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a. Brukermedvirkning i byggeprosjekter. UNN og SANO har 

laget retningslinjer. Det tas utgangspunkt i disse 
retningslinjene, og utarbeides egen retningslinje for 
Finnmarkssykehuset. Legges frem på neste møte.    
 

b. Neste møte blir digitalt: 13. desember kl 09-15.  
14. desember dialogmøte med styret.     
 

c. 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 2. november kl 12-14. Kjell 
Magne Johansen deltar, og de som meldte fra at de ønsker å 
være med på møtet som observatører blir invitert til å delta.   
 

d. Brukerutvalget stiller med representanter til å holde innlegg 
på pasientsikkerhetsdagene der dette har blitt etterspurt.   

 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjon til orientering.    

 

Sak 42/2022 Referatsaker 

1. Bekymringsmelding fra fagmiljøet i fysikalsk medisin og 
rehabilitering i Nord-Norge 

 
Vedtak:  
Brukerutvalget tar bekymringsmeldinga fra fagmiljøet i fysikalsk 
medisin og rehabilitering i Nord-Norge til orientering.  
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Sak 43/2022 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 
10. oktober 2022 

Ingebjørg Thorbjørnsen 
10.10.2022 
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Sandra Emilie Eliassen Leder Meldt forfall  

Sol Andrea Hasselberg Nestleder Til stede  

Evelina Sæter Tro Johnsen Medlem Til stede  

Aleksander Kysnes Arntzen Medlem Til stede  

Maria Kaliainen Kyrrø  Medlem Til stede  

Eskil Haraldsvik Amundsen Medlem Til stede  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonsleder/koordinator 

Ingebjørg Thorbjørnsen Koordinator, referent 

Per Angermo Administrerende direktør, deltok på sak 26/2022 

Violet Karoliussen Prosjektleder OU nye Hammerfest sykehus, deltok på sak 28/2022 

 
Andre: 

Tove Sørensen Prosjektleder digitale pasienttjenester HN IKT, deltok på sak 27/2022 

Oddgeir Strømsnes Seniorrådgiver tjenesteutvikling HN IKT, deltok på sak 27/2022 
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Sak 24/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det innkalles til møte for Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF på Teams mandag  
10. oktober kl 17.00-19.15.  
 

Saksnummer Sakens navn 
24/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
25/2022 Godkjenning av referat fra 17.-19. juni 2022 

 
26/2022 Direktørens time 
26/2022 Digitale pasient- og samhandlingstjenester 

 
27/2022 Nye Hammerfest sykehus – mandat for organisasjonsutvikling 

 
28/2022 Pasient- og brukerombudet 

  
29/2022 Orienteringssaker 

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

30/2022 Eventuelt 
 
 

Sak 24/2022        Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 28/2022  
Pasient- og brukerombudet utgår. Kommer inn på neste møte.    

 

Sak 25/2022 Godkjenning av referat fra Ungdomsrådsmøte  
17.-19. juni 2022 

  
Vedtak: Referat fra Ungdomsrådsmøte 17.-19. juni 2022 godkjennes.  

 

Sak 26/2022 Direktørens time 

 Innledning av Per Angermo, administrerende direktør 
Finnmarkssykehuset HF 

  
Brukerne og spesielt ungdommene er våre viktigste partnere for 
hvordan vi skal bygge fremtidens sykehus. Ønsker at ungdomsrådet 
skal brukes i alle fora hvor det er viktig.  

 
 Etter direktørens innledning var det dialog om hvordan ungdommene 

ser for seg hvordan sykehusene blir i fremtiden og det var mulighet for 
å stille spørsmål og innspill.                         
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Sak 27/2022 Digitale pasient- og samhandlingstjenester 

 Innledning av Tove Sørensen, prosjektleder digitale pasienttjenester 
HN IKT og Oddgeir Strømsnes, seniorrådgiver tjenesteutvikling HN IKT.  

  
 Det jobbes med å forbedre tjenester for ungdom i Helse Norge.  
 Aldersgruppa 12-16 har pr. i dag ikke tilgang da det kreves bank-id, 

men det jobbes for å finne en løsning på dette. 
 
Behandler (lege) kan gi tilgang til Helse Norge til foreldre etter samråd 
med ungdommen. Helsetjenesten har informasjonsplikt til foreldre slik 
at de kan ivareta foreldreansvaret. Pasienten må selv avgjøre om og når 
foreldre får tilgang. Behandler må spørre ungdom uten at foreldrene er 
til stede om innsyn og dialog.  

 
 Spørsmål og svar: Trenger dere en brukerrepresentant i 

brukerpanelet? Ja, og de møtes digitalt en gang i måned/hver 6. uke. 
Diskutere ulike problemstillinger. Har medlem fra ungdomsrådet fra 
Nordlandssykehuset i panelet.  

  
                                 Vedtak: Gi beskjed til Beate dersom noen fra ungdomsrådet ønsker å 

være med i brukerpanelet.  
 

Sak 28/2022 Nye Hammerfest sykehus – mandat for 
organisasjonsutvikling 

 Innledning av Violet Karoliussen, prosjektleder OU nye Hammerfest 
sykehus.  

 
 Spørsmål og svar:  

Blir det noen kiosk på det nye sykehuset?  
Svar: Det blir ikke egen kiosk som det er i dag. Kantina/kafe skal ha 
kioskutsalg og det blir salgsautomater rundt på sykehuset.  

   
Blir det lik kantina på sykehuset i Kirkenes?  
Svar: Det blir ikke lik kantina i Kirkenes.  

  
 Ungdomsrådet er velkommen til en omvisning på sykehuset neste gang 

dere er i Hammerfest. 
  

Vedtak:  
1. Ungdomsrådene tar mandatene OU nye Hammerfest sykehus til 

etterretning. 
2. Ungdomsrådet anmoder om at ungdomsrommet i nye Hammerfest 

sykehus ikke benyttes til undervisning.  
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Sak 29/2022 Pasient- og brukerombudet 

Saken utgikk, deltar på neste møte 30.november. 
  

Sak 30/2022 Orienteringssaker  

 
1. Muntlig informasjon fra leder 

- Utgikk, leder deltok ikke på møtet 
 

2. Muntlig informasjon fra UR medlemmer 
a. Sandra Emilie og Maria deltok på nasjonalt møte for 

ungdomsråd i Tromsø 22.-23. september 2022. Veldig 
lærerikt og spennende å delta på denne samlinga. Det blir 
laget et referat fra samlinga som vil bli sendt ut til alle. Fikk 
en videohilsen fra helse- og omsorgsministeren, innlegg fra 
unge funksjonshemmede og pasient- og brukerombudet. Med 
ungdom i fokus ledet samlinga – de var skikkelig flinke!  

b. Sandra Emilie og Maria deltok sammen med de andre 
ungdomsrådene i Helse Nord på Helse Nord sin 
Brukerkonferanse i Tromsø 21. september. La frem 10 råd 
for reell brukermedvirkning.   
 

3. Informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a. Vi trenger flere medlemmer – vet dere om noen som har 

erfaring fra spesialisthelsetjenesten eller er pårørende til 
noen med erfaring fra spesialisthelsetjenesten, så tips de om 
å ta kontakt med en av koordinatorene.  

b. Kurs for leger i spesialisering (LIS leger) 2. november. Her 
deltar Sandra Emilie og Maria. Det er fint om det er flere som 
ønsker å delta på dette etterhvert, slik at det ikke alltid er de 
samme som er med på disse kursene som skal være to ganger 
i året.   

c. Neste møte – var planlagt 28. november. Vi ble enige om å 
flytte dette til onsdag 30. november kl. 17.00 

 
 

Vedtak:  
1. Informasjon tas til orientering. Neste møte flyttes til onsdag 30. 

november kl. 17.00-19.00. 
 

Sak 31/2022 Eventuelt 

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

- Styret i Finnmarkssykehuset HF (referatsak på styremøte 26. oktober 2022) 

- Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF   

- Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF  

- Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 

- Ungdomsrådet UNN 

- Regionalt Brukerutvalg 
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Protokoll - Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 17. oktober 2022 kl. 09.00 – 11.00 
Sted: Teams-møte  
Saksnr: 2021/46 – Informasjons- og drøftingsmøter – Finnmarkssykehuset 2021 - 2022 
 

Arbeidstaker Organisasjon Forkorting Tilstede 

Eirik Johannes Olsson Norsk Fysioterapeutforbund NFF x 

Espen Lindi Olsen Norsk Radiograf forbund NRF x 

Hanne Vang Fellesorganisasjonen FO Forfall 

Henriette Joks Rest Akademikerne RA x 

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

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet UF Meldt forfall 

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

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund NSF x 

Mariann Smith-Novik Norsk psykologforening NPF x 

Marit Karlstrøm Den norske jordmorforening DNJF Forfall 

Odd Thorbjørnsen Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon NITO x 

Ole I. Hansen Fagforbundet FagF x 

Silje Eliseussen Nilsen Norsk Ergoterapeut forbund NEF x 

Stian Johnsen Delta D x 

Thoralf Enge Den norske legeforening - overleger DNLF/O x 

 

Vernetjenesten  Forkorting Tilstede 

Jeyakanthan Poopalasingam Foretakshovedverneombud FHVO x 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Astrid Balto Olsen  Administrasjonskonsulent / Referent 

Harald G. Sunde Medisinsk fagleder 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomileder 

Ole Martin Olsen  Drifts- og eiendomsleder 

Per Angermo Foretaksleder 

Sigrid Skalle Jensen Fung. HR-leder og Forhandlingsleder 

Vivi Brenden Bech Kvalitets- og utviklingsleder 

Trond Carlson Klinikkleder Klinikk Prehospitale tjenester 

Eirik Palm Kommunikasjonsleder 

Andreas Ertesvåg Seniorrådgiver 

 

Sak nr: Sakens navn:  

74/2022 Godkjenning innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

75/2022 Valg protokollsignering 

 Fra arbeidstakersiden ble Kicki Nytun og Ole I Hansen valgt til signering av protokollen. 
Fung. HR-leder Sigrid Skall Jensen signerer fra arbeidsgiversiden. 

 

Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  

76/2022 Styresak 85/2022 Virksomhetsrapport 9 2022 Finnmarkssykehuset HF 

 Økonomileder Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet 
slik det ble sendt ut 14. oktober 2022. 
 
Saken ble tatt til drøfting. 

mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no
http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

Fagf:  Rente: Hvor mye renter har vi betalt hittil i år? 
Svar:  Vi har binding på store deler av våre lån. Hittil har vi betalt 24 mill. og det er 

beregnet høyere rente. Vi vil se på bindingstiden på lånene og vurdere dette også i 
fremtiden.  

Fagf:  Er det regnet ut hvordan den nye fordelingen på ramme / ISF - 60/40 – vil slå ut i 
fremtiden? 

Svar:  Det er ikke regnet ut, men venter ikke at det blir store endringer. 
Fagf:  Når får FTV se forslagene som er kommet i forslagskassen? 
Svar:  Det er kommet inn 169 forslag. Det jobbes med listen og det vil forelagt alle 

tillitsvalgte i løpet av uken.  
NSF:  På s3 i saksfremlegget står det at vi må redusere med 64 årsverk. Er det hensyntatt 

at vi har startet 2 nye klinikker siden 2019? 
Svar:  Klinikk Alta og Sámi Klinihkka inngår i de tallene og dette er hensyntatt. 
NSF: Inngår stillinger på intensiv på Kirkenes sykehus i de 64 stillinger? Hva er 

konsekvensene hvis vi må ta ned stillinger. Det forbrukes mer i 
sykehusene/klinikkene. Alle stillinger er ikke besatt så det leies inn. 

Svar:  Intensiv Kirkenes sykehus – Foretaksleder med sin stab har tatt opp med Helse 
Nord RHF for å avklare innholdet i regjeringens budsjettforslag i denne saken. Det 
er uklar slik den står pr. i dag.   

NSF:  Hvorfor er det mindre dagbehandling? Er det op kapasitet eller kommer ikke 
pasienter? 

Svar:  Dette har vi ikke svar på. 
NSF:  Økning av digitale konsultasjoner går veldig tregt, hva gjøres for å få opp tallene på 

somatikk? 
Svar:  Enig. Det er fokus på å få til en økning i samarbeid med fagmiljøene, som hudlegene. 
NSF:  På s9 står det økt kjøpt av andre helsetjenester. Vet at mange reiser til Lærdal for å 

operere knær. Er det mulig å få operatøren i Lærdal til å komme til Finnmark for 
det vil jo spare mange Finnmarkspasienter for unødvendig reise.  

Svar:  Har fokus på operasjoner generelt. 
NSF:  Andre forbruksvarer – hva er det? 
Svar:  Det er blant annet overforbruk behandlingshjelpemidler med 5,8 mill. 
NSF:  Tabellen under 3.2 stemmer ikke da adm. resultat er mindre enn budsjett og skal 

vel da ikke være -13727, da man ikke brukt budsjett. 
NSF: Nye Hammerfest sykehus og tun – ikke kalle det kun tun på infotavle – men skriv 

kir tun- med tun osv. Kirkenes har fortsatt etter 4 år ikke klart å rette på dette. 
Pasienter/pårørende aner ikke hvor de skal gå.  

DNLF: Dagkirurgisk senter i Alta kan bidra til større kapasitet. 

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar styresak 85/2022 Virksomhetsrapport 9 2022 Finnmarkssykehuset til 
orientering. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

77/2022 Styresak 86/2022 Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset HF for perioden 2023 
-2030 

 Økonomileder Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet 
slik det ble sendt ut 12. oktober 2022. 
I bærekraftanalysen blir prognosen endret iht. ny prognose. 
 
Saken ble tatt til drøfting. 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

NITO:  Vi skal skyve på investeringer/innkjøp til neste år. Hvor finner vi disse postene i 
neste års budsjett. 

Svar: De ligger i oversikten som «rest som tidligere». Kommer til å være stramt budsjett 
fremover, pga. dårlig likviditet. Prioriteringer gjøres si samarbeid med fagmiljøene. 

NSF:  Foretaket velger å leie lokaler utenfor sykehus i Kirkenes i det som er det flotteste 
bygget i byen, samt at foretaket velger å betale hotell til helikopter besetningen 
rimer ikke med dårlig økonomi. 

Svar: Har ikke oversikt over hva hver enkelt lokalitet koster i leie, men vi leier for 10 mill 
i året utenfor egen bygningsmasse. 

mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no
http://www.finnmarkssykehuset.no/
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NSF:  Hva ligger i oppgradering på Kirkenes sykehus? 
Svar: Det er etterslepet som ligger i det beløpet.  
NSF:  Når kommer saken om administrative stillinger til drøfting? 
Svar: Vi jobber med å få oversikt over adm-/stabstillinger. Vi har sammenlignet oss med 

Helgelandssykehuset. Det skal gjøres en gjennomgang av stillinger og oppgaver. 
Saken kommer til drøfting senere. 

NSF: I forslag til statsbudsjett er 15 mill. til operasjonsstuer omdisponer til spesialist 
legesenteret i Alta. Har administrasjonen sett på dette? 

Svar: Foretaket ønsker å vente til det er gjort en endelig beslutning i statsbudsjettet.  
NSF:  Er det tatt med basefasiliteter til helikopterpersonell og ambulansestasjon i saken 

om helikopterlandingsplass i Kirkenes? 
Svar: Det er inkl. basefasiliteter, men ikke ambulansestasjon..  
NSF: På side s16 står det at det budsjetteres økte inntekter på parkering i Kirkenes. 

Parkering er ikke innført og det er fra ansatte kommet et ønske om trekk i lønn. 
Svar: Når parkeringsavgiften starter vil det bli økte inntekter. Betaling blir ikke 

gjennomført som trekk i lønn.  
NSF: Hva inngår i besparelse på ledsager kostnader i Klinikk Prehospitale tjenester?  
Svar: Dette er knyttet til transport av psykisk syke pasienter. Tidligere har vi hatt egne 

ansatte som har ledsaget disse pasientene. De som tidligere har vært utdannet har 
sluttet. Klinikken planlegger å utdanne nye ledsagere og forventer at dette fører til 
besparelser. 

DNLF: Det er billigere å eie enn leie. Derfor bør foretaket kjøpe lokaler i stedet for å leie. 
Fagf: Har man strategi på om det er lurt eie vs leie? 
Svar: Målsettingen må være at vi alle skal være i vårt eget hus. Dette fører til bedre 

kvalitet. 
DNLF: Operasjonsstuer i Alta. DNLF mener at foretaket ikke benytter seg av muligheten 

for å forbedre pasienttilbudet i Finnmark.  
DNLF: Hva er foretaksovergripende tiltak?  
Svar: Vi må finne løsninger sammen for å bygge nytt FIN. Det foreligger ikke en konkret 

plan for det enda, men vi må se på løsning på flere oppgaver. Det skal på regionalt 
nivå jobbes med radiologi og operasjonsoppgaver. Lokalt ønsker vi å jobbe med 
geriatritilbudet, stabsstillinger og servicestillinger. Vi har rustet opp byggene våre 
som medfører større avskrivningskostnader. Det er vi som sammen må se på disse 
store oppgavene og finne ut hvordan vi skal drive spesialisthelsetjenesten i 
Finnmark innenfor de rammene vi har tilgjengelig. I dette arbeidet skal tillitsvalgte 
og vernetjenesten være med. 

NPF: Foretaket må være ryddig i hvordan tildelte midler til operasjonsstuen i Alta 
brukes. Vi må ikke havne i den situasjonen at vi må betale dette tilbake.  

Svar: Vi må vente på endelig vedtatt statsbudsjett og midlene skal brukes iht. vedtatt 
statsbudsjett.  

NPF:  Foretaket har historikk på dårlig tiltaksgjennomføring. Bærekraftsanalysen 
risikovurdert dette på overordnet nivå etter historiske tall. Det som må diskuteres 
nå er hvordan vi skal få høyere gjennomføringsgrad. Historien må fortelle historikk, 
men i fremtiden må gjennomføringsgraden opp. Vi må kreve mer fra oss selv. 

Svar: Dette var en god observasjon. Takk for tilbakemelding. Risikovurdering er gjort på 
overordnet nivå. Vi tror at prosessen som det jobbes med nå er god. Det jobbes i 
linja i klinikkene slik at alle får eierskap i budsjettene og tiltakene.  

Fagf: Har vi fått pengene til operasjonsstua i Alta.  
Svar: Vi har fått de midlene og de står på bok. 
DNLF: Det er feil å ikke bygge operasjonsstue i Alta. 
Svar: Ledelsen vil jobbe med hvordan midlene blir brukt iht til vedtak. Det vil bli dialog i 

ledergruppen og når det foreligger vil ledelsen komme med svaret. Målet er jo 
bruke midlene til helsetjenester i foretaket.  

Beslutning  

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar Styresak 86/2022 Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset HF for perioden 
2023 -2030 til orientering. 
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Sak nr: Sakens navn:  

78/2022 Retningslinje Hjemmekontor 

 Seniorrådgiver Andreas Ertesvåg innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet 
slik det ble sendt ut 10. oktober 2022.  
Saken ble tatt til drøfting. 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

NSF: Ryddig og greit – må sjekke DocMap prosedyre for å få samsvar med 
retningslinjene. 

Svar: Det oppdateres. 
DNLF: Oppsigelses tid på 14 dager er noe kort. Hadde det ikke vært bedre med 1 måneds 

oppsigelse? 
Svar: Vi vil vurdere oppsigelestiden. 

Beslutning  

1 Partene er enige om følgende: 
1. Tillitsvalgte og vernetjenesten støtter utkast til retningslinje for hjemmekontor og mal 

for avtale om hjemmekontor med innspillene som kom på møtet.  
2. Alle innspillene fra møtet fremlegges foretaksledelsen før endelig beslutning av 

retningslinjen. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

79/2022 Eventuelt 

1 Innsparingstiltak: medlemsmøte i Kirkenes. 
NSF: Det ble gjennomført medlemsmøte i Kirkenes i forrige uke. Innspill her var at Securitas i 

Kirkenes ikke har fungert optimalt. Mulig å spare? 
Svar: Vektertjenesten er en del av det som kalles objektsikring og personellsikring. Dette skal 

evalueres.  

2 NSF: Vaksinering:  
Svar: Influensavaksinering har startet i Hammerfest og Alta. Sjekker ut andre lokasjoner og 

svarer dette ut pr. e-post. 

3 Seniortiltak:  
NSF: Foretaket har ikke gode seniortiltak. Det er flere ansatte som planlegger å gå av til neste 

år. Hvis foretaket tilbyr seniortiltak vil kanskje disse stå lenger i jobb. Dette vil løse noen 
utfordringer. 

Svar:  Alle ansatte skal ha en årlig utviklingssamtale og seniortiltak skal være en del av dette. 
Dersom det er slik at lederne ikke har hatt anledning til å gjennomføre 
utviklingssamtaler, så må det gjøres en jobb i forhold til hvordan lederne skal kunne 
klare å prioritere dette for ansatte som signaliserer at de vil gå av med pensjon.  
Personal og organisasjon vil følge opp dette.  

4 NRF:  Ambuleringsavtale MTU – Spørsmål fra NITO fra forrige møte: Hva er blitt gjort med 
dette?  

Svar: Foretaket har kun ambuleringsavtale med noen grupper ansatte som er i 
pasientbehandling, der man sparer pasienter for reiser ved å i stedet reise dit pasientene 
er. Øvrige personell har ikke ambuleringsavtaler. Reiser i forbindelse med 
arbeidsoppdrag blir regnet som ordinære tjenestereiser. Dersom en enhet er 
misfornøyd med service fra en annen enhet, så må avvikssystemet benyttes. 

 
Møtet avsluttet kl. 10.55 
 
 
____________________________________ _______________________________________ ________________________________________ 
Kicki Nytun Ole I Hansen Fung. HR-leder Sigrid S. Jensen 
Norsk sykepleier forbund Fagforbund HR-leder 
 
Protokollen blir godkjent pr. e-post i etterkant av møtet. 
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Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Ole I. Hansen  FTV Fagforbundet X 

Kicki Nytun  FTV NSF X 

Odd Torbjørnsen FTV NITO X 

Thoralf Enge FTV DNLF X 

Kanthan Poopalasingam konst FVO X 

 

Arbeidsgiverrepresentant Stilling Til stede 
Per Angermo  Foretaksleder X 

Kenneth Grav  HR-leder Sigrid Skalle Jensen 

Jørgen Nilsen Klinikkleder Hammerfest X 

Trond Ivar Carlson Klinikkleder prehospital X 

Ole Martin Olsen  Drift- og eiendomsleder X 

 

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

Nina Grønstad Hemis BHT X 

Andreas Ertesvåg Seniorrådgiver X 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

66/22 Innkalling og saksliste 
 
Vedtak: FAMU godkjenner innkalling og saksliste. 
 

AE 

67/22 Referat forrige FAMU 

• Fremdeles utfordrende med å få på plass digitale løsninger til 
HTV. I henhold til hovedavtalen er ikke arbeidsgiver pliktig til å 
sørge for hjemmekontorløsning. FAMU ber partene ha dialog om 
gode løsninger.  

 
Vedtak: FAMU godkjenner referatet med innspill fra møtet.  
 

AE 

68/22 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv.  
 
Innspill på møtet: 

• Opplever at de ansatte har forstått hvor alvorlig situasjonen er. 

• Det er viktig å løfte frem det som fungerer og det som er positivt 
når foretaket er i den situasjonen det er i.  

• God informasjon til de ansatte er viktig.  
 
Vedtak: FAMU tar styresakene til orientering med innspillene som kom 
på møtet.  
 

AE 

69/22 Status AKAN HKV 
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Det mangler leder for AKAN utvalget samt en representant til å sitte i 

utvalget. I tillegg mangler det AKAN kontakter i Kirkenes, Tana, Karasjok 

og for pre-hospitale tjenester. Det vil jobbes for å få revidert all skriftlig 

dokumentasjon i år, og i tillegg jobbes det for å få på plass leder for 

AKAN utvalget i 2022. Videre arbeid vil følges opp neste år.  

 

Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering.  

 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  
 

70/22 Status vedtak FAMU 

Gjennomgang av vedtakene i FAMU frem til september i år viser at 

vedtak om HMS midler skal følges opp på siste møte i 2022. I vedtak om 

opprettelse av varslingsutvalg jobbes det fremdeles med felles 

informasjon og innføring av retningslinjer i Helse Nord.  

 

Innspill fra møtet: 

• Nytt vedtak på status AKAN må følges opp (sak 69/22).  

 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering.  

 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  
 
 

HKV 

71/22 Prosess HMS prisen 
HMS -prisen deles ut årlig. FAMU skal vurdere kandidatene på møtet 
05.12, og frist for å melde inn kandidater settes til 27.11. Frist og kriterier 
for HMS prisen annonseres på intranett. Alle ansatte kan foreslå 
kandidater til prisen. Det er ikke anledning til å foreslå seg selv. Kriterier 
er at kandidaten har gode resultater innenfor arbeidsmiljø, 
nærværsarbeid, klima og miljø, sikkerhet på arbeidsplassen eller annet 
liknende arbeid.   
 
Forslag til vedtak: FAMU støtter forslag til foreslått fremdriftsplan. FAMU 
viderefører retningslinjene for HMS prisen. 
 
Vedtak: FAMU støtter forslag til foreslått fremdriftsplan. FAMU 
viderefører retningslinjene for HMS prisen. 
 
 

HKV 

72/22 Orienteringssaker 
1.Orientering fra BHT 
2. Referat Kvamråd Sami Klinihkka 08.09.22 
3. Referat Kvamråd Prehospital 15.09.22 
4. Referat Kvamråd Stabsavdelinger 30.09.22 
 
Innspill fra møtet 

• BHT orienterte om ny leder og aktivitet de har hatt i foretaket.  

• Har ikke fått vært med på KVAM råd i Alta og Karasjok. 
Dette gjør det vanskelig for BHT å bli kjent med foretaket. 
FAMU ber klinikksjefene følge dette opp.  

 

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

73/22 Eventuelt  

74/22 Saker til neste møte 
- Styresaker 
- HMS- prisen 
- Oppfølging klima og miljø 
- Rapportering bruk HMS midler 
- Gjennomføring ForBedring 2023 

AE 
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