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

2022/270 Beate Juliussen Hammerfest, 07.12.2022 
 
 
Saksnummer 98/2022 
 
Saksansvarlig:  Beate Juliussen, administrasjonsleder  
Møtedato:   14. desember 2022 

 

Referatsaker 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
1. Referat fra tilsynsmøte med Finnmarkssykehuset HF 6. oktober 2022 
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 30. november 2022 
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 5. desember 2022 
4. Referat fra FAMU 5. desember 2022 
5. Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 12. desember 2022  

 
 
Per Angermo 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 
1. Referat fra tilsynsmøte med Finnmarkssykehuset HF 6. oktober 2022 
2. Referat fra Ungdomsrådsmøte 30. november 2022 
3. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 5. desember 2022 
4. Referat fra FAMU 5. desember 2022 
5. Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 12. desember 2022  
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Referat tilsynsmøte Finnmarkssykehuset 06.10.2022 

 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark gjennomfører regelmessige møter med ledelsen ved 

Finnmarkssykehuset HF. Formålet med møtene bygger på «Retningslinjer for tilsynsmyndighetens 

møter med de regionale helseforetakene», 3. utgave, februar 2013 (Internserien 8/2010). Som ledd i 

dette gjennomføres også årlige møter med de ulike helseforetakene.  

 

Møtene skal:  

• være virkemiddel for å bygge gjensidig tillit  

• bidra til at tilsynsmyndigheten og helseforetakene har god kunnskap og forståelse om 

hverandres samfunnsoppdrag  

• bidra til at tilsynsmyndigheten og helseforetakene er godt oppdatert om hverandres 

virksomhet, med særlig vekt på tilsynsperspektivet.  

 

Tilsynsmyndigheten skal:  

• fremstå tydelig, harmonisert og forutsigbar  

• ha fokus på at helseforetakene oppfyller myndighetskravene gitt i spesialisthelsetjenesteloven, 

psykisk helsevernloven og tilhørende forskrifter, og oppfølging av gjennomførte tilsyn  

• ha særlig fokus på ledelses- og styringsmessige forhold, herunder også risikostyring jf. forskrift 

om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.  

 

Møtet ble gjennomført på Teams den 06.10.22, kl 10-14.  

 

Deltakere fra FIN:  

Per Angermo, adm dir/ foretaksleder FIN HF 

Vivi Brenden Bech, fag- og utviklingsleder 

Lena E. Nielsen, klinikkleder Klinikk Alta 

Amund Peder Teigmo, klinikkleder Sami Klinihkka 

Rita Jørgensen klinikkleder Klinikk Kirkenes 

Jørgen Nilsen, klinikkleder Klinikk Hammerfest 

Harald Sunde, med. fagleder 

Sofie Bjørnå, prosjektleder D-FACT 

 

 

Deltakere fra Statsforvalteren:  

Anne Grethe Olsen, fylkeslege/avdelingsdirektør 

Vegard S. Dahle, seniorrådgiver jurist/ faggruppeleder tilsynssaker 

Rune Hermansen, assisterende fylkeslege 

Marit Gansmo, assisterende fylkeslege 

Monika Birkeland, seniorrådgiver/sykepleier 

Marie Varsi Pedersen, seniorrådgiver/sykepleier 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse Ansvar 

SF/FIN 

HF 



1. Velkommen 

ved fylkeslege Anne Grethe Olsen 

SF  

2. Helseforetakets økonomiske situasjon 

Statsforvalteren ønsker en tilbakemelding om hvordan helseforetakets økonomiske situasjon 

håndteres, herunder analyser av situasjonen, hvilke tiltak som planlegges, eventuelle 

risikoanalyser som ligger til grunn for videre arbeid.  Hvordan vil pasientbehandlingen 

påvirkes framover?  

Se vedlagt PP-presentasjon.  

Et eksternt firma har sammenlignet Finnmarkssykehuset med flere andre foretak. I tillegg 

er det gjort analyser i regi av FIN. Det er gjort analyser av pleiefaktor og sengeplasser, og 

sammenlignet dette opp mot andre foretak. Analysene viser at FIN over tid har hatt lav 

beleggsprosent og at en i tillegg har noe høy pleiefaktor. Ut fra analysene er det besluttet 

tiltak der blant annet foretaket reduserer antall sengeplasser med 15 i 2022, og 7 i 2023 

(styrevedtak). FIN jobber med operasjonalisering av tiltakene basert på rapport og interne 

analyser, hvor hovedfokus er:  

1: øke inntekter/aktivitet 

2: redusere kostnader knyttet til bemanning (særlig vikarbruk) 

3: øvrig kostnadsreduksjon 

 

Videre ser foretaket på riktigere bruk av fagressursene, der mulighet for oppgaveglidning 

fra lege til sykepleier og sykepleier til helsefagarbeider vurderes.   

 

De enkelte klinikkene/sykehusene benytter ventetider og fristbrudd som styringsverktøy. 

Foretaket opplyser om at man har kontroll på ventelister, det er gjort egen 

forsvarlighetsvurdering av at pasientene som nå står på lister, kan vente. 

Det framkommer bekymringer for nedtrekk av senger, med spredt bosetting, og lav 

«buffer-kapasitet» ved alle lokasjoner. Beleggsprosenten varierer gjennom året. Ved 

Kirkenes sykehus har man vurdert at det ikke er faglig anbefalt å gjennomføre nedtrekk av 

senger. Det skal gjøres en grundig ROS med tanke på konsekvenser og tiltak. Usikkerhet 

omkring mulighet for videre fordeling av pasienter i regionen, ved overskredet kapasitet 

ved ett sykehus.  

 

Foretaket er bekymret for utålmodighet og til dels høye forventninger hos styret for raskt 

å kunne oppnå økonomisk balanse. Foretaket ser behovet for å gjøre operative grep for å 

sikre bærekraft fremover.  

 

Statsforvalteren etterlyser ROS-analyser med fokus på pasientbehandling/kvalitet, og vil 

komme tilbake til dette i forbindelse med avtalt møte for statusoppdatering (se sak: Evt.). 

 

  

FIN 

3. Personell og kompetanse  

Bemanning i psykisk helsevern/tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

• Vikarbruk- hvordan påvirker dette kontinuitet og kvalitet?  

• Konsekvenser for pasientbehandlingen 

Foretaket har høyere grunnbemanning enn gjennomsnitt nasjonalt, men vakanser gjør at 

situasjonen likevel er utilfredsstillende. Personell i besatte stillinger fungerer for kort til å 

sikre stabil drift. Man lykkes i varierende grad med å utdanne spesialister selv, men ser at 

dette tar lang tid og at det går mye ressurser i utdanningsløpene.  

Bekymringsmelding fra fagmiljøet innenfor PHR selv har utløst en styresak, hvor foretaket 

er bedt om å redegjøre for situasjonen.  

 

Små enheter gir sårbarhet ved fravær, og dette vises direkte på aktivitetstallene.  

FIN 



Kvalitetsindikatorer i bruk er ventetid og fristbrudd, og til en viss grad pakkeforløpene 

(med sine faglige anbefalinger). Foretaket ser at kvaliteten på pasientbehandlingen 

forringes ved bruk av kortvarig innleie fra vikarbyrå.  

 

Det har ikke tidligere vært tradisjon for at samme psykiater bemanner både poliklinikk og 

døgnavdeling, men dette er nå ønskelig, på samme måte som i somatikken. Helse Nord 

gjennomfører en strukturevaluering, blant annet for å vurdere om det psykiatriske tilbudet 

er for desentralisert.  

 

Foretaket benytter digitale konsultasjoner, men er usikker på hvilke effekter økt 

digitalisering fører til for fagmiljøene. Fra pasienter kommer det fram at man ofte ønsker 

at fysiske konsultasjoner gjenopptas, etter en periode med mye digitale konsultasjoner.  

 

Foretaket ytrer stor bekymring for utviklingen knyttet til bruken av vikarbyrå, og 

manglende styring av dette markedet/området. Statsforvalteren oppfordres til å informere 

nasjonale myndigheter om utviklingen, samt om hvordan ulike politiske føringer virker i 

vår region.  

 

4. Samhandling sykehus og kommune 

Bedre samhandling mellom sykehus og kommune er ett av helsesektorens viktigste 

utfordringsområder. Særlige problemstillinger til diskusjon:  

• SANKS- kommunene melder om dårlig kontakt både på system og individnivå, i 

samarbeidet med SANKS. Se notat for bakgrunnsinformasjon. 

• Utskrivningsklare pasienter (jf. henvendelser fra FIN til SF i juni 2022), om 

bekymring for utskrivningsklare pasienter til bl. a Alta kommune 

 

SANKS:  

Foretaket er glad for at SANKS sin kompetanse og tilstedeværelse etterspørres. SANKS har 

ikke eget planverk som beskriver rammer for samarbeidet med kommuner og andre 

instanser, men bruker de overordnede, felles avtalene mellom kommuner og sykehus (tj. 

avtale 3 og 5 aktuell). Foretaket informerer om at det avholdes møter med en del 

samarbeidende instanser.  

 

SANKS mottar få konkrete tilbakemeldinger fra kommunene, og har ikke mottatt 

samhandlingsavvik. Å melde samhandlingsavvik er arbeidskrevende både for HF og 

kommune, og HF vurderer at dette er en av årsakene til at systemet ikke bidrar til god 

informasjon om samhandlingsproblemer. Det foregår en anbudsprosess på nytt system 

(Helse Nord), hvor brukervennligheten og mangel på ett felles system er spilt inn.  

 

Statsforvalteren etterlyser en forventningsavklaring omkring SANKS sin rolle, som nasjonalt 

faglig kompetanseorgan. Dette vil være av betydning for kommuner og andre 

samarbeidspartnere.  

 

 

 

FIN 

Utskrivningsklare pasienter:  

 

Foretaket uttrykker bekymring for utviklingen i Alta kommune, med økende antall 

utskrivningsklare pasienter. Kommunen har redusert sengeantall i tilknytning til Klinikk 

Alta. Konsekvensen er at pasienter i noen tilfeller må transporteres til Hammerfest sykehus 

i stedet for å bli skrevet ut til kommunen, når de er ferdigbehandlet. En rekke andre 

uheldige konsekvenser for foretakets drift, som press på transporttjeneste (ambulansefly), 

FIN, SF 



elektiv aktivitet, akuttfunksjoner. Foretaket mener at dialogen mellom FIN og Alta 

kommune ikke har gitt ønskede effekter, og ber om at Statsforvalteren også bidrar til å 

løse problematikken.    

 

Statsforvalteren vil følge opp saken innenfor rammene av vår myndighet. 

Samarbeidsavtalene vil danne utgangspunkt for samhandlingen mellom kommuner og 

sykehus, og SF anbefaler at foretaket ser på om de eksisterende avtalene er 

hensiktsmessige. Som ledd i foretakets styring er det viktig å ha oversikt over de faktiske 

konsekvensene av økende antall utskrivningsklare pasienter, i form av konkrete data og 

informasjon fra det kliniske nivået.  

 

5. Status FACT 

Sofie Bjørnå- prosjektleder i Klinikk Alta redegjorde for oppstarten asv D-FACT.  

Se vedlagt presentasjon.  

FIN 

6. Eventuelt:  

• Foretaket har fått informasjon fra Sykehusinnkjøp HF om at ambulansebåten i 

Loppa ikke har mer driftsmidler. Foretaket vil holde Statsforvalteren informert om 

eventuelle konsekvenser for beredskapen som følge av dette.   

 

 

Nye møtedatoer:  

På bakgrunn av den utfordrende økonomiske situasjonen i foretaket, er det ønskelig å 

avholde et møte for statusoppdatering om 6 mnd. Oppfølgingsmøte  

19.04.23 kl.1400-1530 (Teams)  

 

Nytt ordinært tilsynsmøte planlegges avholdt i Karasjok den 04.10.23 kl.1000-1400.  

 

 

FIN, SF 
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Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
30. november 2022 

Ingebjørg Thorbjørnsen 30.11.22 
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Sandra Emilie Eliassen Leder Til stede  

Sol Andrea Hasselberg Nestleder Til stede  

Evelina Sæter Tro Johnsen Medlem Til stede  

Aleksander Kysnes Arntzen Medlem Til stede  

Maria Kaliainen Kyrrø  Medlem Til stede  

Eskil Haraldsvik Amundsen Medlem Til stede  

Eline Lilleeng Medlem Til stede  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonslederkoordinator 

Ingebjørg Thorbjørnsen Koordinator, referent 

 
Andre: 

June Wiesner ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser 

Mette E. Eriksen Pasient- og brukerombud 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det innkalles til møte for Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF på Teams onsdag  
30. november kl 17.00-19.00.  
 

Saksnummer Sakens navn 
32/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
33/2022 Godkjenning av referat fra 10. oktober 2022 
34/2022 ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser 

June Wiesner, ROS 
35/2022 Pasient- og brukerombudet 

Mette Elisabeth Eriksen, pasient- og brukerombud 
36/2022 Mandat for ungdomsrådet  
37/2022 Møteplan for ungdomsrådet 2023 
38/2022 Budsjett for ungdomsrådet 2023 
39/2022 Spørsmål om trygghet 
40/2022 Orienteringssaker 
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Sak 32/2022  Godkjenning av innkalling av saksliste 
 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Sak 33/2022  Godkjenning av referat fra Ungdomsrådsmøte 10. oktober 2022 

 
Vedtak: Referat fra Ungdomsrådsmøte 10. oktober 2022 godkjennes. 

 
Sak 34/2022  ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser 

June Wiesner som er senterleder for ROS i Troms og Finnmark holdt 
innlegg.  
 
ROS er et landsdekkende lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon 
for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de 
som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.  
 
ROS tilbyr gratis støtte, råd og veiledning for de som sliter med en 
spiseforstyrrelse eller som har et problematisk forhold til kropp, mat, 
trening og følelser.  
 
June snakket om ulike typer av spiseforstyrrelser og det var mulighet 
for å stille spørsmål og komme med innspill. ROS har vært i Alta og 
holdt foredrag og de håper at flere ser behovet for at de kan komme og 
snakke om tema i Finnmark. ROS er tilgjengelig på telefon, chat og 
individuelle samtaler. For mer informasjon se nettside: nettros.no.  
 
Vedtak: Spørsmål om mulighet for samarbeid mellom ROS og BUP i 
Finnmark tas videre av ungdomskoordinator Ingebjørg Thorbjørnsen.  

 
Sak 35/2022  Pasient- og brukerombudet 

Innledning av Mette Eriksen som er leder for Pasient- og 
brukerombudet i Troms og Finnmark. 
 
Pasient- og brukerombudet kan gi råd og veiledning om rettigheter 
ved helsetjenester. De skal også bidra til å bedre kvaliteten i helse- og 
omsorgstjenesten. Tilbudet er gratis for pasienter, brukere og 
pårørende og de har taushetsplikt. Kan kontaktes på telefon 78 41 72 
40.  
 
I 2021 og 2022 har Pasient- og brukerombudet hatt fokus på ungdom 
og det jobbes med å gjøre tilbudet kjent for ungdommen. Etter 
innledning var det dialog om hvilke erfaringer ungdommene har hatt 
med helsevesenet. Tilbakemeldingene var at det ofte var mangel på 
fagfolk i BUP, få ledige timer og liten forståelse av utfordringene til 
ungdommen.  
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Vedtak: Ungdomsrådet oppfordres til å informere om Pasient- og 
brukerombudet til andre ungdommer. Mette Eriksen tar innspillene 
fra ungdommene med seg i sitt arbeid.  

 
 
Sak 36/2022  Mandat for ungdomsrådet 

Koordinator Beate Juliussen gikk igjennom mandatet for 
ungdomsrådet og kommenterte de endringer som er foreslått.  
 
Vedtak: Mandat for ungdomsrådet anbefales. 

 
Sak 37/2022  Møteplan for ungdomsrådet 2023 

Helgesamling endres til 5. -7.5.23 i Hammerfest. 
 
Vedtak:  
 
Møteplan for 2023 vedtas som følger: 
26.01.23 kl 17-19, digitalt  
22.03.23 kl 17-19, digitalt 
05.-07.05.23, Hammerfest  
04.09.23 kl 17-19, digitalt 
27.11.23 kl 17-19, digitalt 
 

 
Sak 38/2022  Budsjett for ungdomsrådet 2023 

Koordinator Beate Juliussen gikk igjennom budsjettet for 
ungdomsrådet.  
 
Vedtak: Budsjett 2023 for ungdomsrådet tas til orientering 

 
 
Sak 39/2022  Spørsmål om trygghet 

Pasientsikkerhetskonferansen har tre spørsmål de ønsker at 
ungdomsrådet besvarer med en kort beskrivelse eller et utsagn:  
1. Kan du fortelle om hva som gjør at du opplever deg trygg og 

ivaretatt, når du er på sykehuset? 
Svar: Vi føler oss trygg og ivaretatt når personalet bryr seg om meg 
og har fokus på meg som pasient. De viser forståelse for den 
situasjonen man er i og er forberedt på hvorfor en kommer. Når vi 
føler oss velkommen!  

 
2. Kan du si noe om hva som gjør at det blir utrygt, skummelt eller 

vanskelig, når du er på sykehuset?  
Svar: Vi føler oss utrygg, eller det er skummelt og vanskelig når vi 
møter mange og stressede leger og sykepleiere. Når det brukes 
mange og lange vanskelige ord, eller de ikke tror på deg når du 
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forklarer situasjonen. Operasjon: de grønne klærne og narkose.  
 

3. Har du tips til ansatte på sykehus om hva som er viktig for at du 
skal kjenne at du er trygg? 
Svar: Vi føler oss trygg på sykehus når personalet snakker med ord 
som vi forstår, de lytter og har humør og væremåte etter som 
situasjonen er. Vi hadde følt oss mer vel om vi hadde fått 
pasientklær som er behagelig, og vi burde kunne velge. Det er ikke 
alle som føler seg vel i nattkjole!   

 
Vedtak: Gunnhild Berglen sitter i programkomiteen for neste års 
Pasientsikkerhetskonferanse som arrangeres i februar 2023. Hun tar 
med seg innspillene fra ungdomsrådet og deler på konferansen.  

 
 
Sak 40/2022   Orienteringssaker 

1. Muntlig informasjon fra UR leder  
Leder for UR deltok på kurs for LIS-leger 02.11.0222:  
1. fortalte om prinsipper om gode overganger 
2. viktig å øve på forhånd når man skal delta på lignende 

arrangementer 
 

Sak 41/2022   Eventuelt 
Det har vært mye om den økonomiske situasjonen på 
Finnmarkssykehuset i media.  
 
Vedtak: Den økonomiske situasjon på Finnmarkssykehuset tas opp på 
neste møte. Koordinatorene inviterer noen fra ledelsen som kan 
informere om det.  
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Protokoll - Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 05.12. 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 X 

Henriette Joks Rest Akademikerne RA Fra kl 09:55 

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

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet UF Forfall 

Karen Lorentzen Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen AF/FF/PF Forfall 

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund NSF X 

Mariann Smith-Novik Norsk psykologforening NPF X 

Marit Karlstrøm Den norske jordmorforening DNJF Fra kl 10:35 

Odd Torbjørnsen 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 

Per Angermo Foretaksleder 

Inger Marie Kongsbak Stedfortreder for økonomleder 

Kenneth Grav HR-leder 

Vivi Brenden Bech Kvalitets- og utviklingsleder 

Sigrid Skalle Jensen Forhandlingsleder/Referent 

Eirik Palm Kommunikasjonsleder 

Jørgen Nilsen Klinikkleder Klinikk Hammerfest 

Trond Carlson Klinikkleder Klinikk Prehospitale tjenester 

Lena E. Nielsen Klinikkleder Klinikk Alta 

Ole Martin Olsen  Drifts- og eiendomsleder  

Rita Jørgensen Klinikkleder Klinikk Kirkenes 

Amund Peder Teigmo Klinikkleder Sámi Klinihkka 

Astrid Balto Olsen Administrasjonskonsulent 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

80/2022 Godkjenning innkalling og saksliste KG 

 Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader. 
 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

81/2022 Valg protokollsignering KG 

 Fra arbeidstakersiden ble Mariann Smith-Novik og Ole I Hansen valgt til signering 
av protokollen. HR-leder Kenneth Grav signerer fra arbeidsgiversiden. 
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Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  

82/2022 Styresak 97/2022 - Budsjett 2022, inkludert investeringsbudsjett 2022-2027 

 Inger Marie Kongsbak stedfortreder for økonomileder innledet og redegjorde 
for innholdet i drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 28. november 2022. 
 
Saken ble tatt til drøfting. 

IMK 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

NSF: Ber om bekreftelse på om helikopterlandingsplass i Hammerfest er fullfinansiert av 
staten. 
Svar: Det er vår forståelse at den er det, men sjekker det ut med økonomileder.  
NSF: Nedtak av stillinger som ikke er finansiert, det er trist at det tas stillinger nært 
pasientene.  
Svar: Det er ikke besluttet at stillingene skal tas ned, men det er enda ikke funnet dekning 
for ekstra stillinger på 25 mill. Det jobbes for å finne midler og med jobbglidning fordi et er 
utfordrende å rekruttere sykepleiere.  
NSF: Er det risiko for at Sámi Klinihkka og Klinikk Alta må slås sammen siden vi skal ned 
til 2019 nivå? Hva med stillinger i staben?  
Svar: Det er ikke planer om å slå sammen klinikkene. Det er pågående prosesser for 
organisering av stabstillingene, det ses også på regionalt.  
NSF: Hvordan skal økningen av 2,5 stillinger for digitalisering finansieres? Summen som 
står i saken dekker ikke 2,5 stillinger.  
Svar: Det må vi se nærmere på 
Det er bra at det jobbes med kodekontroll. 
NSF: Hvilke stillinger skal holdes vakante på Kirknes sykehus?  
Svar: LIS stillinger som ikke er besatt holdes vakante til 1.mars 
NSF: Det må vurderes om gratistjenestene som Finnmarkssykehuset gjør for kommunene 
bør faktureres, som bruk av ambulansepersonellet i Porsanger og personalet i 
luftambulansen i Alta. 
Svar: Godt innspill, dersom det er utbredt må det vurderes å fakturere tjenestene.   
NSF: Hva betyr reduksjon av politiledsager, det er piloten som beslutter bruk av politi, det 
er ikke opp til foretaket.  
Svar: Det er pilot som beslutter, men det er en del transporter som kunne gått med annen 
ledsager.  
NSF: Hvordan kan man si at det ikke er avdekket negative konsekvenser når man tar ned 
stillinger?  
Svar: Generelt signal om at stillingene som rammes ikke skal være de som er nærmest 
pasientene, men vi skal ned på et nivå der det ikke skal benyttes stillinger som ikke er 
budsjettert.  
 
FagF: Finnmarkssykehuset er underfinansiert, ønsker det protokollført.  
Foretaket må kunne bruke operasjonsstuene effektivt, det er viktig å bevare 5 stuer i 
Hammerfest.  
FagF: Sámi Klinihkka har ressurser til geriatrisk team, men får ikke bemannet det. Kan 
ressursene benyttes andre steder?  
Svar: Ressursene til geriatri i Sámi Klinihkka skal benyttes med fokus på samisk språk og 
samisk kultur. Det er utfordrende å finne geriater med slik kompetanse. 
FagF: Kan man ikke spare midler ved å ha lengre avskrivningsperioder for sykehusene?  
Svar: Det avskrives etter standard retningslinjer. Avskrivninger øker kostnadene i 
regnskapet, men det har ikke effekt på likviditeten, så i prinsippet er det ikke noe å spare 
på å øke tidsrommet for avskrivningene.  
FagF: Det er budsjettert med økte inntekter på ikke møtt, men økningen gjør at 
basisrammen reduseres, det blir jo ikke flere inntekter. 
Svar: Det stemmer at endringen ikke gir flere inntekter totalt, men vi må legge det inn i 
budsjettene på korrekte poster.  
FagF: Hvor realistisk er det å øke med 15 000 pasientepisoder?  
Svar: Aktiviteten er planlagt av klinikkene som har gjort nøye vurderinger.  
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FagF: Stabsstillinger - Det er viktig med gode sekretærer i stab. Det mangler spesialister, 
både leger og sykepleiere. Mange bruker mye tid i omstillingsgruppene og det tar fagfolk 
bort fra det de egentlig skal jobbe med.  
Svar: Det skal være en gjennomgang av stabsstillingene, vi har ikke noe svar på det enda. 
Det må vurderes hvordan Finnmarkssykehuset kan drifte mer effektivt og optimalt, det er 
en prosess som skal starte.  
FagF: Det står at Finnmarkssykehuset har 110 millioner i uløst omstilling, og får 100 
millioner til neste år, blir det tilleggs utfordring? 
Svar: Det må sjekkes ut, kan ikke svare på det nå.  
 
NITO: Lønnsoppgjøret og prisstigningen er underfinansiert. Det er lagt inn 3 % i 
prisstigning, mens prisstigningen så langt er på 7,5%. Hver prosent utgjør ca 10 millioner.  
Svar: Vi vet ikke hva prisstigningen i 2023 blir. 7,5% er prisstigningen fra 2021 til 2022, 
men det stemmer at det er underfinansiert i 2022. 
NITO: Planlagt økt aktivitet. Hvor kommer pasientene fra?  
Svar: Det er lange ventelister på en del områder som ortopedi og hjerte. Vi har mer 
personell tilgjengelig for å behandle disse neste år.  
NITO: Økt aktivitet fordrer innkjøp av mer utstyr.  
Svar: Det stemmer at det er en utfordring, vi ønsker oss mer for effektiv drift. Det er søkt 
om utstyr i forhold til tarmskreening. 
 
NPF: Hvordan mener man at budsjettet legger opp til styrkning av psykisk helsevern og 
rus i forhold til oppdragsdokumentet? Det legges opp til ventetid lengre enn 40 dager og 
økende for voksenpsykiatri, det henger ikke sammen med dokumentet.  
Svar: Det jobbes med å øke aktiviteten. Det er søkt om styrkning av rammen for rus for å 
styrke tilbudet. Det er gitt finansiering for å øke tilbudet til fengslet i Vadsø. Det handler 
om mangel av søkere på stillinger. Det kan se ut som det blir noe mer dekning, men det 
jobbes med samarbeid og bruk av ressurser på tvers i foretaket for å klare å ta ned 
ventelistene. Det er liten tilgang på psykiatere og TSB spesialister, det jobbes konstant 
med rekruttering. Det er fokus på å håndtere situasjonen for å gi et forsvarlig tilbud der vi 
mangler spesialister. Ulike enheter har ulike utfordringer.  
 
DNLF/O: Det er bekymring for bioingeniør på blodbanken i Kirkenes.  Det er også 
bekymring i forhold til regional samling for psykiatere. LIS får reise, men overlegene får 
ikke innvilget midler.   
Svar: Det jobbes med utlysning av bioingeniørstillinger. Det er nesten ikke søkere. Vi 
håper at det vil hjelpe når vi får studenter til sykehuset i år.  
Når det gjelder reiser så gjøres det vurderinger hele tiden.   
 
NSF: Oppfordrer til at man sjekker med seniorene om hva som skal til for at de står litt 
lengre i jobb. Mange får ikke det spørsmålet.  
Svar: Klinikklederen oppfordres til å ta det videre i linja til enhetslederne. 

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar Styresak 82/2022 Budsjett 2022, inkludert investeringsbudsjett 2022-2027 til 
orientering med de innspill som kom på møtet. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

83/2022 Styresak 95/2022 Virksomhetsrapport 10/2022 Finnmarkssykehuset HF 

 Inger Marie Kongsbak stedfortreder for økonomileder innledet og redegjorde 
for innholdet i drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 28. november 2022. 
 
Saken ble tatt til drøfting. 

IMK 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

NSF: Positiv til at sykefraværet er gått ned. Bra at det ikke er veldig mange fristbrudd og 
lange ventetider. Man må ta tak i det som gjør at ting har blitt bedre, finne ut hvorfor og 
spinne videre på det. Er det et bedre samarbeid i dag? 
Svar: Det har blitt tatt inn noe innleie for å få ned ventelistene. Klinikklederne har 
samarbeidsmøter hver mandag i forhold til innleie og ventelister. Dersom det tas inn 
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innleie fra byrå, så er det når det er nødvendig for å dekke vaktordningene. På enkelte 
områder er det likevel behov for innleie, f.eks VPP Hammerfest.  
 
NITO: Når det gjelder prognosene på Prehospital, hadde det vært mulig å få skilt ut tallene 
for pasientreiser?  
Svar: Det jobbes med å skille ut de tallene, i tillegg også å skille ut tall for gjestepasienter. 
Tanken er å få dette på plass i 2023. 
 
NPF: Har bedt om tall for månedsverk adskilt på psykisk helsevern og somatikk. Det er et 
ønske å se om psykisk helsevern faktisk ligger under budsjett og om det er kronisk 
underbemannet. I tillegg sjekke om aktiviteten er realistisk.   
Svar: Det skal være mulig å skille ut tallene på psykisk helsevern og somatikk.  
 
Se også protokolltilførsel under. 

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar styresak 85/2022 Virksomhetsrapport 9 2022 Finnmarkssykehuset til 
orientering med de innspill som kom på møtet. 

Protokoll 
tilførsel fra 
Norsk 
psykologforeni
ng 

Protokolltilførsel fra NPF 
I virksomhetsrapporten (side 15) står det: «Brutto månedsverk er 46 over plantall i oktober og 5 
under samme periode i 2021. Når vi hensyntar innleie fra byrå, er antallet årsverk over budsjett 75.» 
Det er av Psykologforeningen i forrige uke bedt om tall som viser månedsverkene for Psykisk 
Helsevern og somatisk virksomhet atskilte, disse tall er ikke kommet ennå. Psykologforeningen 
etterlyser disse tall. Denne atskillelse ønskes fordi tidligere atskillelse av disse har vist at Psykisk 
Helsevern ligger under plantall, mens somatisk virksomhet ligger langt over.  
 
Psykologforeningen påpeker at tidligere tall indikerer at Psykisk Helsevern er underbemannet noe 
som igjen medfører at det vil være urealistisk å forvente aktivitetsøkning slik som det forventes pr. 
nå. Psykologforeningen har gjentatte ganger og over tid vist til en underbemannet tjeneste som en 
hovedutfordring innen PHV og TSB, og gjentatt bedt om at det settes inn strakstiltak både i 
stabiliserende hensikt men også for å styrke rekruttering. 
 
Psykologforening har sendt inn forslag på strakstiltak deriblant: 
-Legge oss på gjennomsnittslønn (gå bort fra minstelønn). 
-Effektiv og rask handtering fra Personal og HR ifht arbeidskontrakter (Finnmarkssykehuset 
har mistet psykologspesialister som har vært på vei til å bli ansatt hos oss, men som har 
takket nei grunnet for lang tid med å få arbeidskontrakt). 
-Innføre stabiliserende tiltak som vi allerede har erfaring at fungerer som; stabiliseringstillegg for 
spesialister. 
-Sørge for at spesialist permisjonsordning til psykologspesialister inkluderer 
psykologspesialister i utekontorene i Sanks. 
-Videre at psykologspesialister som har vært stabile for Finnmark selv om de har 
bostedsadresse utenfor Finnmark, inkluderes i ordningen med spesialistpermisjon. 
-Inkludere psykologspesialister i spesialistpermisjonsordningen som er stabile selv om de ikke 
har full stilling. 
 
Psykologforeningen minner om at styrking av Psykisk Helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling er særskilte satsningsområder i forslag til statsbudsjett 2023, og er også mål i 
oppdragsdokument og foretaksmøte for 2023. 
Mvh 
Mariann Smith-Novik 
fungerende FTV for Norsk Psykologforening, Finnmarkssykehuset HF 

 

Sak nr: Sakens navn:  

84/2022 Styresak 94/2022 – Oppnevning av valgstyre 2023 - 2025 

 HR-leder Kenneth Grav innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet 
slik det ble sendt ut 28. november 2022. 
 
Saken ble tatt til drøfting. 

KG 
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Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

NSF: Vi antar at frister sendes ut til fagforeningene? 
Svar: Fristene sendes ut når valgstyret har hatt møte.  

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar Styresak 84/2022 – Oppnevning av valgstyre 2023 – 2025 til orientering. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

85/2022 Overordnede ferieprinsipper 2023 

 HR-leder Kenneth Grav innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet 
slik det ble sendt ut 28. november 2022. 
 
Saken ble tatt til drøfting. 

KG/SSJ 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

NSF: Viktig å presisere at det ikke skal innføres hinkehelger i forbindelse med ferie. 

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Tillitsvalgte og vernetjenesten støtter de overordnede ferieprinsipper 2023 med 
innspillene som kom på møtet.  

 

Sak nr: Sakens navn:  

86/2022 Mandat – Finne hus sammen i NHS 

 Foretaksleder Per Angermo innledet og redegjorde for mandatet. 
 
Saken ble tatt til drøfting. 

PA 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

DNLF/O:  
Før man selger hele det gamle sykehuset, er det vurdert å beholde deler av det som 
rimelige kontorlokaler? Finnes noe estimat på hva sykehuset kan selges for?  
Svar: Det er enda tidlig i planprosessen i forhold til salg. Det må tas ny takst før sykehuset 
legges ut for salg, men tidligere har det vært en takst på 60 millioner.  
FagF: Savner deltakelse fra støttefunksjonene i deltakerlista, ber om at avdelingsleder for 
medisinsk service også tas inn i arbeidet.  
Svar: Deltakere har vært diskutert grundig tidliere, men vi tar innspillet med oss videre.  

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar Mandat – Finne hus sammen i NHS til orientering, med de innspill som kom på 
møtet. 

 
 

Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  

87/2022 Styresak 92/2022 – Status nye Kirkenes sykehus 

 Rita Jørgensen informerte om Styresak 87/2022 – Status nye Kirkenes sykehus RJ/OMO 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

DNLF/O: 
Det var en høy pris for å få satt opp noen skillevegger, er det inne noen som kan gjøre det 
rimeligere? 
Svar: Det er innhentet pris på dette fra flere.  
 
NSF: Medlemmer som har vært med i arbeidsgruppen mener at det er prematurt å legge 
frem rapporten nå. For eksempel har avdelingsleder akutt ikke vært veldig involvert. 
Hva ligger i estimert kostnad på småkirurgirom?  
Det er behov for å benytte tidligere AMK lokaler til pasientareal i stedet for til kontorer. 
Det sendes en epost til klinikkleder om tilbakemeldinger fra medlemmer i arbeidsgruppen. 
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Svar: Kostnadene som er lagt til grunn er ca pris på hva behandlingsrom i poliklinikken 
koster. Kommenterar i møtet og epost blir tatt til ettterretning.  

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar Styresak 87/2022 – Status nye Kirkenes sykehus til orientering. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

88/2022 Styresak 93/2022 - Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF 

 Vivi Brenden Bech, Kvalitets- og utviklingsleder, informerte om styresaken 
Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF 

VBB 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

Ingen spørsmål og kommentarer 

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar Styresak 88/2022, Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

89/2022 Sommerutlysning 2023 – muntlig informasjon 

 HR-leder Kenneth Grav innledet og redegjorde for sommerutlysningen 2023. 
 

KG 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

Ingen spørsmål og kommentarer 

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene informasjonen om sommerutlysning 2023 til orientering. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

90/2022 Eventuelt 

 Fagteam for arbeid med regional funksjons- og oppgavedeling 
NPF: Bekymret for at Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset ikke er med i fagteamet.  
Svar: Det har vært dialog mellom Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. Saken skal 
diskuteres på regionalt direktørmøte førstkommende torsdag.  

 Digital forslagskasse 
Kommunikasjonsleder orienterte om forslagskassa. Alle foretakstillitsvalgte har fått tilsendt 
innkomne forslag. Innkomne forslag er også tilgjengelig under «Bærekraft 2022».  
 
Digital forslagskasse ligger nå som snarvei på intranettsiden. Det er åpnet for innspill av 
generell art.  
 
Det er mange saker og mye å lese. Det ble enighet i samarbeidsmøtet om å ta opp sakene over 
nyttår.  
 
FagF: Får vi tilsendt nye saker som kommer inn.  
Svar: Vi vurderer hva som er mest praktisk å gjøre. Det er ikke kommet inn nye forslag etter at 
siste versjon ble sendt ut.  
 
NSF: Forslagene bør systematiseres for å få en bedre og enklere oversikt.  

 
Møtet avsluttet kl. 10.45 
 
 
____________________________________ _______________________________________ ________________________________________ 
Mariann Smith-Novik Ole I Hansen Kenneth Grav 
Norsk psykologforening Fagforbundet HR-leder Finnmarkssykehuset HF 
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Referat FAMU 05.12.2022 

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 X 

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 

Tove Jensen Medco-dinHMS X 

Andreas Ertesvåg Seniorrådgiver X 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

75/22 Innkalling og saksliste 
 
Vedtak: FAMU godkjenner innkalling og saksliste. 
 

PA 

76/22 Referat forrige FAMU 
 
Vedtak: FAMU godkjenner referatet med innspill fra møtet.  
 

PA 

77/22 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv.  
 
Innspill på møtet: 

• Positivt med nedgang i sykefravær, og kortere ventelister og 
reduksjon av fristbrudd.  

• Foretaket skal igjennom flere prosesser herunder funksjon og 
oppgavefordeling, det blir viktig å ivareta de ansatte med god 
informasjon og sikre medvirkning i disse prosessene. 

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

PA 

78/22 Oppfølging Klima og Miljø 

Felles miljøstyringssystem for Helse Nord ble innført våren 2022. Felles 
overordnet miljømål er å redusere CO2e-utslipp med 40 % innen 2030. 
Det er i hovedsak tre aktiviteter klinikkene og stabsavdelingene skal følge 

AE 
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opp; handlingsplaner, samsvarsvurdering og e-læringskurs. En 
kartlegging viser at det er et etterslep på arbeidet med klima og miljø. 
 

Forslag til vedtak: FAMU ber klinikklederne og stabslederne følge opp 
arbeidet med klima og miljø i egen klinikk/stabsavdeling.  
 

Vedtak: FAMU ber klinikklederne og stabslederne følge opp arbeidet 
med klima og miljø i egen klinikk/stabsavdeling. 
 

79/22 Gjennomføring ForBedring 

ForBedring 2023 gjennomføres i februar. Rapportene kommer i mars, og 
det skal utarbeides lokale handlingsplaner innen utgangen av mai. 
Medvirkning er sentralt i arbeidet med undersøkelsen. Det bør gjøres en 
gjennomgang a av HMS handlingsplan for 2022 i januar, og da også sikre 
at alle enhetene som ikke har laget HMS plan for 2022 får mulighet til å 
gjøre det.   
 

Nøkkeldatoene for 2023 er: 

• Gjennomføringsperiode: 06.02.23 – 01.03.23  

• Rapporter: 20.03.23 

• Handlingsplaner utarbeidet innen utgangen av mai. 

 

Innspill fra møtet: 

• Bekymring for om man benytter seg av og får brukt ForBedring 

aktivt på enhetene. Tidsbruk og involvering av ansatte kan 

forbedres.  

• Viktig verktøy i organisasjonen som også kan måle endringer 

over tid. FAMU oppfordrer ledere til å ta i bruk ForBedring.  

• FIN har fått tillit til å ha ansvaret for lederutvikling i Helse Nord 

de neste to årene.  

 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU ber 
klinikksjefene og stabslederne informere om ForBedring 2023 i egen 
klinikk/stab, og legge til rette for gjennomføring og oppfølging. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering med innspillene som kom på 

møtet. FAMU ber klinikksjefene og stabslederne informere om 

ForBedring 2023 i egen klinikk/stab, og legge til rette for gjennomføring 

og oppfølging. 

 

AE 

80/22 Høring: Endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 
Arbeidstilsynet har sendt ut «Høringsnotat: Endring i forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning - gjennomføring av direktiv 
2019/1832». Endringen omhandler personlig verneutstyr. Der det er 
foreslått å ta inn veiledning knyttet til i utvelgelse av verneutstyr og 
risikovurdering. FAMU inviteres til å gi tilbakemelding til eventuell 
høringsuttalelse fra Finnmarkssykehuset.  
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering.  

 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 

AE 
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81/22 Rapportering bruk av HMS-midler 
Klinikksjefene gir en rapport på hvordan HMS-midlene er brukt i 2022. 
Klinikkene fikk tildelt midler februar 2022. Det ble også omfordelt 
200 000 kr i juni da verneombudssamling for 2022 ble utsatt til 2023.  
Alle klinikkene har i år brukt av HMS midler på ulike type tiltak.  

 

Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 

 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering 
 

HKV 

82/22 Årshjul FAMU 2023 
 
FAMU setter opp årshjul for 2023. det er ikke gjort vesentlige endringer 
sammenliknet med 2022.  
 
Forslag til vedtak: FAMU vedtar årshjulet for 2023. 
 
Vedtak: FAMU vedtar årshjulet for 2023.  
 

HKV 

83/22 HMS-prisen 
 
FAMU vurderer foreslåtte kandidater. FAMU innstiller kandidat overfor 

direktør. 

 

Forslag til vedtak: FAMU innstiller kandidat til direktøren. 

 

Vedtak: FAMU innstiller kandidat til direktøren. 

 

HKV 

84/22 Orienteringssaker 
1. Orientering fra BHT 
2. Referat Kvamråd klinikk Alta 08.09.22 
3. Referat Kvamråd Hammerfest sykehus 14.09.22 
4. Referat Kvamråd Kirkenes sykehus 13.10.22 
5. Referat Kvamråd SDE 24.11.22 
6. Orienteringssak HVO Kirkenes 

 
Innspill fra møtet 

• Forslag om at Kirkenes sykehus kan se på mulighet for å bruke 
fysio/rehab rom til treningsrom på ettermiddagstid på samme 
måte som det gjøres på Hammerfest sykehus.  
 

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

PA 

85/22 Eventuelt PA 

86/22 Saker til neste møte 
- Styresaker 
- Årsrapport FAMU 
- Rapportering status vedtak FAMU 
- Status/oppfølging AML-brudd 
- Årsrapport brannvern 

PA 
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Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest 
Telefon 78 96 70 00 – postmottak@finnmarkssykehuset.no – www.finnmarkssykehuset.no – Org.nr.: 983 974 880 

Protokoll - Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 12.12.2022 kl. 09.00-10.00 
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 Meldt forfall 

Hanne Vang Fellesorganisasjonen FO Forfall 

Henriette Joks Rest Akademikerne RA Forfall 

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

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet UF Forfall 

Karen Lorentzen Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen AF/FF/PF Forfall 

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund NSF x 

Mariann Smith-Novik Norsk psykologforening NPF Forfall 

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 Forfall 

 

Vernetjenesten  Forkorting Tilstede 

Jeyakanthan Poopalasingam Foretakshovedverneombud FHVO Meldt forfall 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef 

Kenneth Grav HR-sjef 

Vivi Brenden Bech Kvalitets- og utviklingssjef 

Sigrid Skalle Jensen Forhandlingsleder 

Astrid Balto Olsen  Administrasjonskonsulent / Referent 

Eirik Palm Kommunikasjonssjef 

Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef 

Jørgen Nilsen Klinikksjef Klinikk Hammerfest 

Lena E. Nielsen Klinikksjef Klinikk Alta 

Ole Martin Olsen  Drifts- og eiendomssjef 

Rita Jørgensen Klinikksjef Klinikk Kirkenes  

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

91/2022 Godkjenning innkalling og saksliste KG 

 Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader. 
 

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

NSF: Virksomhetsrapporten 11/2022 ble sendt ut sent på fredagskveld. Kan 
ikke være drøftingssak. Rapporten er historie og bør ikke være 
drøftingssak i utgangspunktet. 

Svar: Saken ble ferdigstilt sent på grunn av at regnskapet stengte 7.12.22.  

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

92/2022 Valg protokollsignering KG 

 Fra arbeidstakersiden ble Kicki Nytun og Ole I Hansen valgt til signering av 
protokollen. HR-sjef Kenneth Grav signerer fra arbeidsgiversiden. 
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Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest 
Telefon 78 96 70 00 – postmottak@finnmarkssykehuset.no – www.finnmarkssykehuset.no – Org.nr.: 983 974 880 

Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  

93/2022 Styresak 96/2022 Virksomhetsrapport 11/2022 Finnmarkssykehuset HF 

 Økonomileder Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i 
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 9. desember 2022. 
 
Saken ble tatt til drøfting. 

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

Fagf.: Sykefravær øker og det er bekymringsfullt. Hva er årsak til det?  Er det 
omstillingsarbeidet og økonomi som er årsak? 

Svar: Vi er i influensasesongen. Det er ikke noe som indikerer at 
omstillingsarbeidet og økonomi er årsak. 

Fagf: Økte månedsverk - hvilken type stillinger er det som er økt? 
 Har ikke oversikt over hvilke stillinger det gjelder nå. 
NSF: Bra at ventetid og fristbrudd reduseres. Hva gjør at det går bedre – må 

ta vare på at det går bedre. 
NSF: Redusert 14 av 15 senger – Hvilken seng er ikke redusert. 
Svar: 2 senger på medisin i Kirkenes ikke tatt ned. Det er tatt ned 1 ekstra 

seng i Hammerfest. Kirkenes må ta ned 1 seng. 
NSF: Hva er grunn til at Kirkenes klarer 21 mill i tiltak, mens Hammerfest 

kun 13 mill av tiltakene. Hva gjør Kirkenes som kan være overførbart til 
Hammerfest?  

Svar: Kirkenes har jobbet mye med kodearbeidet og redusert innleie. 
Koronatiltakene er borte. Har jobbet mye med null hull i timebøkene. 

NSF: Hvem skal overta oppfølging av arbeidet Karabin gjør nå? 
Svar: Det er foreløpig uklart hvem som overtar jobben til Karabin. Karabin 

bistår foretaket med overføringsarbeidet til de er ferdig med oppdraget 
i desember. Det kan være at ledere eller noen i stabene må overta.  

NSF: Det er gjennomført tiltak for 60 mill hittil i år. Er det realistisk at vi skal 
klare det dobbelte i 2023?  

Svar: Må ha fokus på å nå målet. Det er mulig å nå målet. De negativet 
avvikene i 2020 og 2021 var mindre enn i 2022. 

NITO: Økt aktivitet på poliklinikk er veldig bra, men dette dekker ikke 
kostnadene. Er det OK? Økning innen Øre – Nese – Hals og hud i Alta har 
god innvirkning. Er det flere tilbud som kan gis der som kan ha samme 
effekt? 

Svar: Ventelistene styrer poliklinisk aktivitet. Det er viktig å finne balansen 
mellom aktivitet og innleie, samt se på hvilke pasienter som trenger 
behandling. 

 

 

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar Styresak 96/2022 Virksomhetsrapport 11/2022 Finnmarkssykehuset HF til 
orientering med de kommentarer som kom på møtet. 

 

Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  

94/2022 Oppdatering av styresak 97/2022 Budsjett 2023 Finnmarkssykehuset HF 

 Økonomileder Lill-Gunn Kivijervi innledet og redegjorde for innholdet i 
drøftingsnotatet slik det ble sendt ut 9. desember 2022. 
 
Det er bare tabellen som manglet på siste møtet som er lagt inn. Ingen andre 
endringer. 
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Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest 
Telefon 78 96 70 00 – postmottak@finnmarkssykehuset.no – www.finnmarkssykehuset.no – Org.nr.: 983 974 880 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

Fagf.: Høye strømpriser for tiden. Hvilke avtaler har vi i foretaket på strøm? 
Svar: Det er flere avtaler som er langsiktige avtaler. Det er både fast og 

variable priser. 

 

Beslutning   

1 Partene er enige om følgende: 
Partene tar Styresak 97/2022 Oppdatering Budsjett 2022, inkludert investeringsbudsjett 
2022-2027 til orientering. 

 

Sak nr: Sakens navn:  

95/2022 Eventuelt 

 Ingen saker 

 
Møtet avsluttet kl. 09.33 
 
 
 
____________________________________ _______________________________________ ________________________________________ 
Kicki Nytin Ole I. Hansen HR-sjef Kenneth Grav 
Norsk sykepleierforbund Fagforbund HR-sjef 
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