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Saksgang 

Saksnummer Møtedato Utvalg 

  Styret i Finnmarkssykehuset HF 

 
 
 

Referatsaker styremøte 27. februar 2023 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering:  
1. Referat fra Brukerutvalgsmøte 13. desember 2022, inkludert årsrapport 2022 
2. Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 11. januar 2023 
3. Uttalelse om akuttmedisinsk funksjon på Kirkenes sykehus 19.01.23 
4. Referat fra Ungdomsrådsmøte 26. januar 2023, inkludert årsmelding Ungdomsrådet 

2022 
5. Referat fra Brukerutvalgsmøte 26. januar 2023 
6. Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 14. februar 2023 
7. Referat fra FAMU 16. februar 2023 
 
 
 

 
Per Angermo 
Administrerende direktør 

 
Vedlegg: 
1 Referat fra Brukerutvalgsmøte 14.12.22, inkludert årsrapport 
2 Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte 11.01.23 
3 Uttalelse om akuttmedisinsk funksjon på Kirkenes sykehus 19.01.23 
4 Referat fra Ungdomsrådsmøte 26.01.23 
5 Referat fra Brukerutvalgsmøte 26.01.23 
6 Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøte 14.01.23 
7 Referat FAMU 16.01.23 

 
 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
13. desember 2022 

Beate Juliussen 
13.12.2022 
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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 Deltok ikke 10:50-11:50 

Astrid Daniloff Medlem  Til stede  

Bjørnar Leonardsen 
stedfortreder for Alf Bjørn 

Medlem Til stede  

Solveig Methi Medlem Til stede  

Knut Harald Eriksen Medlem Til stede  

Susanne Elisabeth Siri Medlem Meldt forfall  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonsleder (referent) 

Violet Karoliussen Prosjektleder OU NHS, deltok på sak 47/2022 

Bjørn Erik Johansen Avdelingsleder Pasientreiser, deltok på sak 48/2022 

Rita-Alise Porsanger-Moen Enhetsleder samiske tolker, deltok på sak 49/2022 

Harald G. Sunde  Medisinsk fagleder, deltok på sak 50/2022 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomileder, deltok på sak 51/2022 
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Sak 44/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Det innkalles til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt 
møteplan 13. desember 2022 kl 09:00-15:00 på Teams.   
Møtet er gjort digitalt på grunn av den økonomiske situasjonen i foretaket. 
 

Saksnr Sakens navn 
44/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
45/2022 Godkjenning av referat fra BU møte 6. oktober 2022 
46/2022 Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg møte 1. desember 2022 
47/2022 Nye Hammerfest sykehus 

Gjennomgang av saker fra Organisasjonsutviklingsprosessen (OU):  
- Sluttrapport kjøkken 
- Mandat OU ergo- og fysioterapo 
- Mandat OU tun modell 
- Mandat finne hus sammen 

48/2022 Pasientreiser 
49/2022 Tolketjenesten på samiske språk i Finnmarkssykehuset HF 
50/2022 Medisinsk fagleder orienterer 
51/2022 Budsjett Finnmarkssykehuset HF 2023 rammer og føringer inkludert 

investeringsbudsjett 2023 
52/2022 Årsrapport 2022  
53/2022 Budsjett Brukerutvalget 2023 
54/2022 Pasient- og brukermedvirkning i bygge- og ombyggingssaker  
55/2022 Forberedelse til dialogmøte med styret 
56/2022 Orienteringssaker 
57/2022 Referatsaker 
58/2022 Eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 45/2022 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
6. oktober 2022 

 
Vedtak: Referatet fra brukerutvalgsmøte 6. oktober 2022 godkjennes.  

 

Sak 46/2022 Referat AU-møte 1. desember 2022 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 1. desember 2022 til 
orientering. 
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Sak 47/2022 Nye Hammerfest sykehus 
Prosjektleder for OU-prosessen nye Hammerfest sykehus, Violet 
Karoliussen innledet i saken.  
 
Gjennomgang av:  
• Sluttrapport kjøkken 
• Mandat OU ergo- og fysioterapo 
• Mandat OU tun modell 
• Mandat finne hus sammen 

 
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  

 Sluttrapport kjøkken – det tas ned ganske mange årsverk. Hva vil det 
bety?  
Svar: Maten skal kjøpes inn fra produksjonskjøkkenet til Hammerfest 
kommune og ta i bruk kok/kjøl prinsipp i NHS. Vil ikke være like stort 
behov for personell med denne metoden. Vil ikke ha 
produksjonskjøkken. Vil heller ikke ha ansvaret for kantina.  

 
 Vil kostnadene bli de samme når en kjøper maten fra kommunen?  

Svar: Innkjøpet fra kommunen vil gjøre at prisen blir lavere. Kan gå ned 
på årsverk fordi en skal ikke lage maten selv og heller ikke drifte 
kantina. Har kunnet innføre fjerde måltid til pasientene.  

 
 Sengetun: Ansatte skal kunne jobbe mellom avdelinger, hvordan vil det 

stille seg når det er snakk om når spesialister skal gå mellom 
avdelinger?   
Svar: Dette er et oppdrag hvor det er nedsatt en gruppe som skal jobbe 
med denne problemstillinga. Gruppa må se på hvordan dette skal løses, 
så det utredes.  

 
 Kjøkken: Det er få personer som skal være ansatt til dette arbeidet. Vil 

alle rekke å få middagen ut til rett tid når det er så få ansatte til å gjøre 
denne jobben. Har dere tenkt hvordan dette skal løses?  
Svar: innfører fjerde måltid, middagen vil være senere på 
ettermiddagen. Maten vil serveres fra en buffet for de pasientene som 
kan hente maten selv. Lunsj og middag vil det være folk til stede på post 
kjøkken. Er laget en bemanningsplan som skal dekke turnusen. Vil 
korrigere drifta dersom en ser at det blir utfordringer og en ser at drifta 
ikke går som ønsket.  

 
 Det er viktig å gjøre en evaluering av kjøkkendriften, og håper det ikke 

tar for lang tid etter oppstart at det gjøres. Viktig at en tar utgangspunkt 
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i ROS analysen og hva som er trukket frem der som kritisk.    
Svar: Ny drift og ny måte å jobbe på med kjøkkenet, må gi det en sjanse.  
 
Dersom det ikke fungerer som planlagt med kommunen, må en bruke 
de som leverandør?  
Svar: viktig å være i dialog og få dette til å fungere.  
 
Vedtak:  
1. Brukerutvalget har følgende innspill vedrørende sluttrapport 

kjøkken:  
a. Det er viktig at det gjøres en evaluering etter drift av kjøkken 

har kommet i gang, med spesielt fokus på punktene som 
trekkes frem i ROS analysen.  

2. Brukerutvalget tar informasjon om mandatene til orientering 
     

Sak 48/2022 Pasientreiser 

 Avdelingsleder for Pasientreiser, Bjørn Erik Johansen innledet i saken.  
  

Spørsmål, kommentarer og svar:  
Dersom det blir en funksjonsfordeling i hele Helse Nord, kan det ende 
opp med at pasienter ikke tar tilbudet om behandling, fordi det betyr at 
de må reise langt og ikke får dekt de faktiske kostnader.  
 
Ved en funksjonsfordeling må det gjøres en evaluering ut til pasientene 
om en ikke tar behandlingen. Dette bør det lages statistikk på. Vet at det 
er pasienter i dag som velger bort behandling fordi det er store 
kostnader knyttet til spesielt reiser til Tromsø.  
 
Stemmer det at reiser med og uten rekvisisjon er det ulike kostnader 
på, og at det er helseforetaket som betaler for våre reiser?  
Svar: Ja, det stemmer. Pr i dag så er det ikke endring på overnatting og 
diett, og reiser til og fra flyplass.  
 
Tenker på konsekvenser for pasienten når pasientreiser ikke kvalitets- 
sikrer reiser, slik at pasienten i noen tilfeller må snu. Da er 
pasientreiser en hindring for å sikre helsetjenester til pasienter. Blir 
bekymret når pas må starte reiser midt på natta fordi en skal ha 
billigste reise. Hvor er dere i et samspill med sykehusene?  
Svar: har samarbeid og samspill til å veilede pasient og legen. Det er 
legen som utsteder rekvisisjon for tilrettelegging. Kjenner ikke til 
pasienten og helsetilstanden til pasienten, slik at Pasientreiser må 
forholde seg til rekvisisjon. I hovedsak skal du organisere reisen din 
selv.  
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For pasienten som er ganske syk og skal møte pasientereiser så kan det 
å være pasient være ganske tøft, spesielt dersom en ikke tørr å stille 
spørsmål. Blir som regel møtt med at en skal velge billigste reise.  
Svar: vi er ansvarlig for å ivareta alle på en god måte. Vi skal behandle 
pasientene som våre kunder, men har rammer vi skal holde oss til. Det 
er noen ganger en utfordring. Har fokus på dette, og for Pasientreiser er 
bekymringen de som ikke tar kontakt, ikke stiller spørsmål eller de som 
ikke leverer krav etter reise. Mange av disse velger ofte bort 
behandling, og det er en bekymring.  

 
Selvbetjeningsløsning og attestasjonsløsning som det ble orientert om i 
sist møte ser ut som om det blir noe utsatt. Finnmark skal værepilot, og 
regner med å komme i gang rett før sommeren eller tidlig høst. 
 
Er opptatt av det med ledsagers rolle og ansvar. Har vært ledsager til 
Hammerfest, og det medførte mye etterarbeid, og at pasienten endre 
opp med å betale for ledsagers overnatting. Det er viktig at det gis nok 
informasjon til ledsagere, hva deres rolle er, og hvilket etterarbeid som 
må gjøres i etterkant av en reise.  
Svar: Det er ikke tvil om at vi i nord har et annet behov knyttet til det 
med ledsager. Ofte lange reiser og med overnatting. Nære pårørende er 
ofte ledsager. Da løser ting seg greit. Der det ikke er pårørende som er 
ledsager er det mer tungvint. Ledsager får dekt det samme som pasient, 
det vil si at ledsager som pasient ikke får dekt fullt ut sine reiseutgifter 
og heller ikke overnatting. Det blir for en stor utgift, og det er som regel 
pasienten som må dekke disse ekstra kostnadene. Har spilt dette inn i 
flere omganger. Har samarbeid med kommunene som ivaretar dette for 
enkelte pasienter som ikke klarer å skaffe ledsager selv.  
 
Brukerutvalget er veldig bekymret for om pasienter velger bort 
behandling og får et dårligere helsetilbud. Kan pasientreiser si noe om 
det blir større utgifter til pasientreiser dersom det blir 
funksjonsfordeling, og større byrde for pasientene? Blir dere å føre 
statistikk på dette?  
Svar: Funksjonsfordeling vil være en regional jobb, og de er kjent med 
kostnadene med pasientreiser. Regner med at det blir en vurdering før 
det fattes vedtak om funksjonsfordeling, og belastning for pasientene.  

 
Det er viktig å få ut mer informasjon om det å være ledsager og hva det 
krever, før en velger om en vil stille opp som ledsager.  
Svar: Det ligger informasjon på Helse Norge, og dere kan også ringe oss.  

 
Kan helseforetakene samordne innkallinger slik at de som skal på flere 
undersøkelser på sykehus kan få disse samme dag? Da slipper en å reise 
flere ganger.  
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Vil pasienthotellet på NHS være tilgjengelig for ledsager også.  
Svar: Pasientene har første prioritet, men dersom det er kapasitet vil 
også ledsager kunne bruke pasienthotellet.   

    
 Vedtak:  

1. Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset er bekymret for at pasienter i 
Finnmark skal få et dårligere helsetilbud fordi de reelle kostnadene 
knyttet til reiser i forbindelse med undersøkelser og behandling 
ikke dekkes fullt ut. Det er også viktig at utgifter til ledsager blir 
dekt fullt ut, på samme linje som det er viktig at de dekkes for 
pasient.  

2. Brukerutvalget ber om at informasjon vedrørende det å være 
ledsager kommer bedre frem.   

3. Brukerutvalget ber helseforetakene om å samordne timer for 
pasienter slik at de ikke må reise flere ganger for undersøkelser og 
behandlinger som kunne vært gjort på samme reise.  

4. Brukerutvalget ber om at det blir enklere for pasienter å få den 
hjelpen de trenger fra Pasientreiser med eksempelvis en smidigere 
reiserute og at det å sende reiseregning blir enklere.   

 
 

Sak 49/2022 Tolketjenesten på samiske språk i Finnmarkssykehuset 
HF 

 Enhetsleder samisk tolketjeneste, Rita-Alise Porsanger-Moen innledet i 
saken.  

 Ber Brukerutvalget om å bidra til å få ut informasjon om at det er fint 
om pasient takker ja til tolk dersom behandler bestiller tolk.  

 
Gjør oppmerksom på at Brukerutvalget kan sende inn saker til 
språkutvalget.  
 
Porsanger-Moen er også leder av samisk språkutvalg i 
Finnmarkssykehuset.  
 
Kan sende ut info om samisk tolketjenesten som kan deles ut.  

  
 

Spørsmål, kommentarer og svar:  
Mental Helse har fått nordsamisk navn. Har fokus på samisk 
kulturforståelse og psykisk helse.  
 
Innkallingsbrev bør være korrekt oversatt slik at det ikke blir noen 
misforståelser.  
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Svar: innkallingsbrevene på samisk har blitt oppdatert, men vil følge 
med på disse.  
 
Godt at det er fokus på at det er helsepersonellet som har behov for 
tolk.  
 
Det er spesielt viktig med samisk språk innen psykiatrien.  
 
Sykehustolk – skal sikre kommunikasjon, ikke kun tolke ord for ord. 
Tolken med på å finne ord. Stort fokus på klart språk også på samisk.  
 
Mental Helse jobber med oversetting av informasjon til samisk. Rita-
Alise sender informasjon om mulig oversetter til koordinator.  
 
Hvordan forholder helsepersonell seg dersom pasient tar med seg 
pårørende som tolk? 
Svar: loven er klar på at det skal brukes profesjonell tolk. Det kan være 
vanskelig å tolke enkelte tema. Har lang tradisjon for at samiske 
pasienter har med seg pårørende. Det er en balansegang. Behandler må 
dokumentere når tilbudt tolk og pasient takker nei. Dette handler om 
klagesaker også. Må alltid tenke pasientens beste, og sikre 
kommunikasjon.  
 

    
 Vedtak:  

Informasjon om tolketjenesten på samiske språk tas til orientering. 
 

Sak 50/2022 Medisinsk fagleder orienterer 

 Medisinsk fagleder, Harald G. Sunde innledet i saken.  
 Gjennomgang av utvalgte kvalitetsparameter som presenteres for styret 

14. desember 2022.  
  
  
 Spørsmål, kommentarer og svar: 
          

Vedtak:  
Informasjon fra medisinsk fagleder tas til orientering. 
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Sak 51/2022 Budsjett Finnmarkssykehuset HF 2023 rammer og 
føringer inkludert investeringsbudsjett 2023 

 Økonomileder, Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken.  
  
 Spørsmål, kommentarer og svar:  
 Den økonomiske situasjonen skal ikke gå ut over pasientbehandlinga.  
 
 Utdanning av 15 spesialsykepleiere, hvem er det?  

Svar: er ulike profesjoner, inkludert psykiatriske sykepleiere.  
 
 Det er budsjettert med minus 111 mill. Det vil derfor være behov for å 

se på andre tiltak for å ta inn overforbruket. Er i gang med å se på dette. 
Vil komme tilbake til brukerutvalget når foretaket er i gang med dette 
arbeidet.  

 
 Det blir interessant å se hva som skjer med pas tilbudet i arbeidet 

videre.  
 
 Helipad ved Kirkenes sykehus ble ikke nevnt i budsjettet for 2023. Hvor 

lenge tar det før dette kommer på plass?  
Svar: helipad står på investeringsplan er 2024. Prosessen starter i 2023, 
og byggingen starter i 2024.  

     
Vedtak:  
Brukerutvalget kommer med følgende innspill med tanke på budsjett 
2023:  

a) Brukerutvalget er bekymret for pasienttilbudet i det videre 
arbeidet med å ta ned overforbruket i 2023. Dersom noen av 
tiltakene som iverksettes vil påvirke pasienttilbudet må dette 
orienteres om snarest til Brukerutvalget.  

b) Brukerutvalget mener det er uheldig at helikopterlandingsplass i 
Kirkenes ikke er prioritert i budsjettet for 2023, og forventer at 
det kommer inn i budsjettet for 2024. 

 
 
 

 

Sak 52/2022     Årsrapport Brukerutvalget 2022 
Leder av Brukerutvalget, Kjell Magne Johansen innledet i saken.  
 

   
Vedtak:  
Årsrapport 2022 godkjennes slik den ble presentert.  
 



 Side 10 
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 96 70 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

Sak 53/2022 Budsjett Brukerutvalget 2023 

Administrasjonsleder, Beate Juliussen innledet i saken.  
 

Vedtak:  
Budsjett 2023 tas til orientering 
 

    
 

Sak 54/2022 Pasient- og brukermedvirkning i bygge- og 
ombyggingssaker 

Administrasjonsleder, Beate Juliussen innledet i saken.  
 
 

Vedtak:  

Retningslinjen for pasient- og brukermedvirkning i bygge- og 
ombyggingssaker anbefales slik den ble presentert. 
 
  

Sak 55/2022 Forberedelse til dialogmøte med styret 

Leder av Brukerutvalget, Kjell Magne Johansen innledet i saken.  
 
 
 

Vedtak:  

Følgende saker tas opp i dialogmøtet med styret i Finnmarkssykehuset  
 
Psykiatriske sykepleiere, vil styret være med på å legge trykk på UiT 
slik at det blir mulighet for flere å ta denne utdanninga, enten ved en 
egen linje i Finnmark eller ved en kvote.  
 
Det skal tas ned innleie. Hvordan er status på utdanning av eget 
personell? Klarer vi å få til få tilbake sykepleiere som har gått over til 
andre næringer? Satser vi nok på utdanning? Hva er målet til styret med 
tanke på utdanning? 
 
Viktig å få utdannet nok folk, sykepleiere og spesialsykepleiere. Viktig at 
vi er i forkant med tanke på utdanning. Mange som er utdannet 
sykepleiere går over i andre yrker. Mange over til vikarbyrå. Hvorfor? 
Hva kan vi gjøre for å få de tilbake.  
 
Det er viktig at det er et godt samarbeid mellom sykehusene og 
kommunene om gode overganger mellom sykehus og kommune. Viktig 
at sykehusene klarer å få til en samkjøring av innkallinger.  
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Funksjonsfordeling, har styret gjort seg opp noen tanker om hva som vil 
komme?  
 
Økonomi – har styret klart å identifisere om det er bestemte steder som 
har de største underskuddene. Klarer vi ikke å rette økonomien vil det 
gå ut over pasientbehandlingen.  
 
Brukerutvalget er spesielt bekymret for den økonomiske situasjonen 
for foretaket og det arbeidet som skal iverksettes med tanke på 
funksjonsfordeling. Dersom dette betyr at flere pasienter må reise for å 
få undersøkelser og behandlinger er brukerutvalget bekymret for om 
dette vil få konsekvenser for pasientene, spesielt med tanke på at 
faktiske kostnader ved en slik reise ikke blir dekt slik reglementet for 
Pasientreiser er i dag. Det er mange av brukerne som har dårlig 
økonomi, og de frykter at flere ikke vil reise på grunn av dette. 
Brukerutvalget er også bekymret for at det vil bli vanskelige og lange 
reiseruter. 

 

Sak 56/2022 Orienteringssaker 

 
1. Muntlig informasjon fra BU leder 

a. Orientering om nye Hammerfest sykehus.  
b. Forskningsrådet – tildeler midler for 2023 i møte 15. 

desember.  
c. Styremøter  

 
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  

a. Klinisk etikk komite har faste møter hver måned.  
b. Møte i overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og dømte til 

psykisk helsevern 
c. Torhild Ackermann går inn som leder av Mental Helse Troms 

og Finnmark 
d. Mental Helse jobber med oversetting av informasjon til nord 

samisk 
e. Deltatt på konferanse i Tromsø angående rus og psykiatri 

(ikke i regi av Brukerutvalget) 
f. Kvalitetsutvalget – har spesielt fulgt opp pakkeforløp kreft 
g. Har deltatt på brukerkonferanser og seminar i regi av 

Kreftforeninga 
h. Forskningsprosjekt etikk under operasjoner – kommer i gang 

i dette prosjektet i 2023 
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i. Brukerpanel digitale pasient- og samhandlingstjenester. 
Jobber med å utvikle mulighet for digital dialog mellom 
pasient og helseforetak.  

 

3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a. Ingen orienteringssaker 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjon til orientering.    

 

Sak 57/2022 Referatsaker 

 
Vedtak:  
Brukerutvalget tar referatsakene til orientering.  
 
 

Sak 58/2022 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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Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF 

Årsrapport 
2022 
Desember 2022 
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Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF 
Brukers reelle medvirkning og innflytelse er et grunnleggende prinsipp, jf. 
helseforetakslovens § 35 annet ledd og vedtektenes § 14. Eier stiller krav om at 
brukerinnflytelse skal legges til grunn i planlegging og gjennomføring av tjenestetilbudene 
på overordnet og individuelt nivå.  
 
Stiftelsesprotokoll for Finnmarkssykehuset HF § 8 sier følgende: Styret skal påse at 
pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt blant annet gjennom et fast 
samarbeid med deres organisasjoner. Erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og 
synspunkter fra pårørende og pasienter skal gis en sentral plass i arbeidet med 
planleggingen av driften av virksomheten. Utvalget arbeider uavhengig av helseforetakets 
daglige drift, og er selvstendig i forhold til brukernes interesser. 
 
Finnmarkssykehuset HF har også vedtatt en strategi- og handlingsplan for 
brukermedvirkning i 2013 som gir tydelig retning for tilrettelegging av aktivitet i 
brukerutvalget. 
 
Brukerutvalgets sammensetning i perioden 
Brukerutvalget består av representanter for ulike lag og foreninger. Dagens brukerutvalg 
ble valgt i april 2022 og sitter til april 2024. Kjell Magne Johansen fra SAFO er leder av 
brukerutvalget. Brukerutvalget har også et Arbeidsutvalg bestående av 3 personer fra 
brukerutvalget. 
 
Brukerutvalget for Finnmarkssykehuset HF består av 9 medlemmer: 

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

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

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

- 1 representant fra Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner.  
- 1 representant fra RIO  
- 1 representant fra Kreftforeningen.  
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Det oppnevnes personlige vararepresentanter for samtlige medlemmer av utvalget. 
 

Organisasjon Medlem Varamedlem 

SAFO (leder) Kjell Magne Johansen   
FFO (nest leder) Gro Johansen Synnøve Pettersen 

FFO Alf Bjørn Bjørnar Leonardsen 

FFO Mental Helse Torhild Ackermann Eli Haaland 

FFO Mental Helse Knut Harald Eriksen Ken Roger Gjøvik 

Kreftforeningen Solveig Methi Tove Hardersen 

RIO Tom Kristian Hermo Tor Arne Heiskari Johansen 

Eldrerådet Astrid Daniloff Arnfinn Sarilla 

Samisk Representant Susanne Elisabeth Siri  
 
Direktørens stabsenhet ved administrasjonssjefen administrerer brukerutvalget og 
organiserer saksbehandling til utvalget. Hun deltar også i møtene og skriver referat fra 
disse.  
 
Saker til behandling i brukerutvalget 2022 
Etter to år med pandemi og digitale møter i Brukerutvalget, startet 2022 med fysisk møte i 
Alta. Det neste møtet ble også gjennomført som fysisk møte, i Kirkenes. De to neste møtene 
ble avhold digitalt grunnet den økonomiske situasjonen i foretaket. Det har vært 
gjennomført 4 møter i 2022. Brukerutvalgets arbeidsutvalg har hatt 4 møter. I tillegg ble 
det gjennomført et årlig dialogmøte mellom brukerutvalget og styret i Finnmarkssykehuset 
HF, også dette ble gjennomført digitalt. Brukerutvalget har hatt nærmere 60 saker til 
behandling. I tillegg er det behandlet saker i AU på de 4 møtene som er gjennomført dette 
året. 
 
Saker til behandling i BU og BU AU: 

- Oppdragsdokumentet 2022 
- Årlig melding 2021 
- Orientering fra Pasient- og brukerombudet 2021 
- Pasientreiser 
- Orientering om rus/psykiatritilbudet i 
- Finnmarkssykehuset 
- ForBedring  
- Tertialrapport 1 Oppdragsdokumentet 2021 
- Nye Hammerfest sykehus  
- Langtidsbudsjett for Finnmarkssykehuset 
- Kunst i nye Hammerfest sykehus 
- Honorering brukerutvalg og ungdomsråd, innspill til Helse Nord 
- Direktørens time 
- Samvalg 
- Tertialrapport 2/2021 – Oppdragsdokumentet 2021 
- Den økonomiske situasjonen i Finnmarkssykehuset HF 
- Innspill til Oppdragsdokumentet 2023 
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- Møteplan 2023 
- Budsjett Finnmarkssykehuset 2023  
- Orienteringssaker 
- Henvendelser til brukerutvalget 
- Referatsaker 

 
Deltakelse i styrer, råd og utvalg 
De ulike representantene i brukerutvalget og brukerrepresentanter er delaktig i mange 
utviklingsprosesser i foretaket og bidrar i beslutningsprosesser gjennom deltakelse i en 
rekke styrer, råd og utvalg. 
 
Styrer, råd og utvalg Brukerutvalgsmedlem 2020-2022 

Styret i Finnmarkssykehuset, observatør Kjell Magne Johansen 

Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Torhild Ackermann, Solveig Methi, vara 

Prosjektstyre nye Hammerfest sykehus  Kjell Magne Johansen 

Forskningsstyret i Finnmarkssykehuset Kjell Magne Johansen 

Samisk Språkutvalg Susanne Elisabeth Siri 

Klinisk etikk komite (KEK) Tom-Kristian Tommen Hermo   

Overordnet samarbeidsorgan (OSO), nå Helsefellesskapet Solveig Methi 

Lokalt samarbeidsutvalg Vest-Finnmark Alf Bjørn, Susanne Siri, vara   

Lokalt samarbeidsutvalg Øst-Finnmark Lokalt LHL medlem  

Kvalitetsutvalget i Finnmarkssykehuset Astrid Daniloff, Torhild Ackermann, vara  

Stormottakersatsningen i Finnmarkssykehuset HF Gro Johansen  

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

Forskningsprosjekt i medisinsk etikk Gro Johansen 

Brukerpanel digitale pasient- og samhandlingstjenester Bjørnar Leonardsen 

Overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og dømte til 
psykisk helsevern 

Solveig Methi og Torhild Ackermann 

 
 
 
 
 
Hammerfest 13. desember 2022 
 
 
Kjell Magne Johansen 
Leder Brukerutvalget 
 



 

Side 1 av 5 

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: 11.01.2023 kl. 13.00-14.00 
Sted: Teams-møte  
Saksnr: 2023/93 – Informasjons- og drøftingsmøter – Finnmarkssykehuset 2023 - 2025 
 

Arbeidstaker Organisasjon Forkorting Tilstede 

Eirik Johannes Olsson Norsk Fysioterapeutforbund NFF x 

Kine Pedersen, 
stedfortreder for Espen 
Lindi Olsen 

Norsk Radiograf forbund NRF x 

Hanne Vang Fellesorganisasjonen FO x 

Henriette Joks Rest Akademikerne RA x 

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

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet UF x 

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

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund NSF x 

Mariann Smith-Novik Norsk psykologforening NPF x 

Marit Karlstrøm Den norske jordmorforening DNJF x 

Odd Thorbjørnsen Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon NITO x 

Frank Pleym Stokvold 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 

Oda Uhlen Solheim Foretakshovedverneombud FHVO x 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Per Angermo Foretaksleder  

Lill-Gunn Kivijervi Økonomileder  

Kenneth Grav HR-leder  

Vivi Brenden Bech Kvalitets- og utviklingsleder  

Sigrid Skalle Jensen Forhandlingsleder  

Beate Juliussen  Administrasjonsleder/ Referent 

Eirik Palm Kommunikasjonsleder  

Jørgen Nilsen Klinikkleder Klinikk Hammerfest  

Lena E. Nielsen Klinikkleder Klinikk Alta  

Rita Jørgensen Klinikkleder Klinikk Kirkenes  

Trond Ivar Carlson Klinikkleder prehospitale tjenester  

Amund Peder Teigmo Klinikkleder Sámi klinihkka  

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

01/2023 Godkjenning innkalling og saksliste KG 

 Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader. 
 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

02/2023 Valg protokollsignering KG 

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

Sak nr: Sakens navn:  

03/2023 Drøfting av mandat Finnmarkssykehuset HF 2.0 

 HR-leder Kenneth Grav innledet drøfting med en presisering i forhold til 
saksfremleggets punkt 1. I saksfremlegget står det at mandatet er vedtatt av 
strategisk ledergruppe slik det foreligger og at det tas videre til dette 
drøftingsmøtet for innspill.  
 
Foretaksleder Per Angermo redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet slik det 
ble sendt ut 5. januar 2023. 
 
Saken ble tatt til drøfting. 

 

Spørsmål, 
kommentarer 
og svar 

NITO:  Er det gjort en evaluering av organisering de andre stedene i Helse 
Nord, og kan vi da få se de evalueringene? Har ikke hørt at det er en 
suksess i de andre foretakene.  
Kan du forklare hva funksjonsfordeling på overordnet nivå betyr?  
Når det er snakk om mer effektiv ressursbruk – er det snakk om å sende 
folk på tvers av lokasjoner?  
Hva menes det med å skape lik praksis i foretaket og medvirke til 
resultater på tvers av lokasjoner?  
Hvordan er det tenkt organisert med stedlig ledelse på et lavere nivå? 
Kan vi få se hvordan dette er tenkt organisert?  
Det står i mandatet at det skal gjennomføres en forenklet ROS analyse. 
Det holder ikke. Det må gjennomføres en konsekvensanalyse.  
Til allmøtet i morgen må foretaksleder enkelt forklare hvorfor dette 
skal gjennomføres.  
Det er sendt ut en mail fra kardiologer på Kirkenes sykehus som belyser 
en del av det som skal gjennomføres. Må lytte til innspillene som 
kommer. Det er viktig å ikke ødelegge miljøene vi har. Det ønskes lokal 
ledelse.  
En omorganisering nå vil gripe inn i tiltaksplanene som er utarbeidet 
for 2023. Tiltaksplanene vil ikke være mulig å sette ut i livet når hele 
organiseringen skal gjøres om.  
Oppfatter dette mandatet som en mistillit til dagens ledere.  
Den jobben som Karabin har gjort i foretaket nevnes ikke i dette 
mandatet. Hvorfor? Vil det de har jobbet med tas med i dette arbeidet? 

Svar:    Dette forslaget til endring gjøres av flere grunner. Det at andre foretak 
sliter økonomisk, betyr ikke at organiseringen er feil.  
Dette handler ikke om mistillit til dagens ledere.  
Funksjonsfordelingsarbeidet som skal jobbes med er et oppdrag levert 
fra helseministeren gjennom Helse Nord om å se på funksjonsfordeling 
og oppgavedeling. Det er naturlig å se funksjonsfordeling og 
organisering i sammenheng.  
Ressursbruk – dersom en av våre lokasjoner mangler behandler innen 
et fag, så er det ønskelig om mulig å kunne hente ressurser internt i 
Finnmarkssykehuset, i stedet for å leie inn fra eksterne omgivelser. 
Altså det er ønskelig med ambulering internt i FIN.  
Det er ledernivå 2 som endres fra lokasjons- til fagledelse 
Arbeidet som Karabin har gjort i forhold til tiltaksarbeidet i 2022/2023 
tas med i det videre arbeidet, uavhengig av organisering.  
Har notert ønsket om konsekvensanalyse.  
Det er mange spørsmål og bekymringer rundt endringer. Jeg har 
forståelse og respekt for det, men jeg har samtidig stor tro på at vi skal 
komme styrket ut av dette.  

 
NSF:     Sender inn en protokolltilførsel som vil ta opp ulike punkt. Se vedlegg.  

I følge sakspapirene er det allerede bestemt at denne omorganiseringen 
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skal gjennomføres, og at det ble besluttet i strategisk ledermøte 4. 
januar 2023. Dette er ikke et drøftingsmøte, men et informasjonsmøte 
med mulighet til å komme innspill. I henhold til hovedavtalen §31 skal 
tillitsvalgte gis tilgang til å gi innspill, FØR beslutning er tatt,  det har vi 
ikke fått mulighet til. Derfor er det brudd på HA.   
Denne organiseringen har vært prøvd før. Tverrgående ledelse fungerte 
ikke i 2004, og geografien har ikke endret seg siden da. 
Kan UNN vise til bedre resultater med sin organisering? Rapporten fra 
2019 om sammenslåing av UNN og FIN viser til flere punkter. Hvorfor 
denne omstruktureringen, er det en forberedelse til sammenslåing med 
UNN?  
Er det gjort en evaluering etter omorganiseringen av psykisk helsevern 
og rus? Vil de tilbake til en tverrgående organisering?  
Må starte med arbeidet med funksjonsfordeling på overordnet nivå før 
en begynner å jobbe med omorganisering. Det har vært mye uro i 
organisasjonen, og tiltakene som nå skal gjennomføres er vi med på. 
Dette er stikk i strid med arbeidet stabilisering og rekruttering. Det 
trenges stedlig ledelse.  
Oppfatter at det er mistillit til våre ledere.  
Det må brukes omstillingsveiledere. Må gjøres en konsekvens- og 
økonomianalyse. Må være en klar gevinst for at en skal gjennomføre en 
slik omorganisering.  
Det vurderes representant inn i styringsgruppen fra UNN. Forventer at 
det også er med folk fra både Narvik og Harstad, det er ikke sikkert at 
de er like fornøyd med organiseringen. Hvorfor er ikke medisinsk 
fagleder med i styringsgruppen? Alle de tre største fagforeningene må 
være med både i arbeids- og styringsgruppa.  
Må også ta hensyn til OU prosessen NHS – dette er et dårlig tidspunkt 
for en slik omorganisering.   

              Det er merkelig at man velger SDE og Prehosp som piloter -som ikke 
har «sykehusdrift». 
Det kommer en protokolltilførsel. Denne er mer utfyllende og her 
fremkommer det jeg i helhet sagt i møte.  

 
Svar:    Arbeidsgiver mener at kravet i hovedavtalens punkt §31er fulgt. Dette 

er et drøftingsmøte. I saksfremlegget til saken står det at mandatet ble 
vedtatt i strategisk ledergruppe slik det forelå og tas videre til dette 
drøftingsmøte. 
Det er ikke mistillit til lederne som sitter i dag.  
Vedrørende deltakelse fra UNN, så er det tenkt at det kan være greit å 
ha med noen som har erfaring med slik organisering. Det er ikke en 
forberedelse til sammenslåing med UNN. 
Avstandsledelse: organisasjonskartet er ikke tegnet. Det er det 
prosjektet som skal foreslå i første omgang. Det vil være nærledere på 
alle lokasjoner, men det er ikke nivå 2 ledelse på hver lokasjon. Det er 
nivå 3 og 4 ledelse de fleste forholder seg til i arbeidshverdagen.  
SDE er ikke en pilot for dette prosjekt. De har jobbet med sin 
omorganisering lenge før dette prosjektet ble født. Og det er tenkt å 
gjøre en evaluering av ny organisering i SDE før en eventuelt gjør den 
permanent.   
 

NPF:    Hva oppnår vi med dette? Må vite hva målet er før vi starter. Målet må 
være virkelig, reelt og tydelig. Får ikke «troppene» med på omstilling så 
lenge man ikke vet hva man virkelig og reelt oppnår med dette, det må 
gjøres utredning og risikoanalyser først. Statens arbeidsmiljø institutt 
sin forskning slår fast at store omorganiseringsprosesser har stor 
innvirkning på ansattes psykiske helse, og medfører økt risiko for 
depresjon og angst. Fremdeles 2 år etter omstrukturering er det 
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forverring i arbeidsmiljø og ansattes psykiske helse. Omstrukturering 
vil medføre enorme kostnader for ansattes og arbeidsmiljøet, særlig når 
målet med omstruktureringen er svakt som her. Løsning er å ta med 
ansatte. Men oppfatter at mandat Finnmarksykehuset 2.0 allerede er 
vedtatt 4. januar. Hva betyr det? Er det vedtatt at FIN skal 
omstruktureres til tverrgående faglig organisering? Kan ansatte påvirke 
reelt og eventuelt stoppe denne omorganiseringa eller kun justere små 
ting? Dersom omstrukturering allerede er besluttet, er det brudd på 
hovedavtalen. Kommer protokolltilførsel. 

Svar:    Uenighet her mellom NPF og arbeidsgiver om svar. Iflg arbeidsgiver var 
svar her: Er opptatt av at det vi gjør skal være reelt. For meg og oss har 
det ikke vært et poeng å legge ut et blankt ark for å si at det er mer reell 
påvirkning. Arbeidsgiver kommer tilbake til dato for når det besluttes 
om en skal gå videre med en omorganisering. Iflg NPF var svar her: Det 
er besluttet 4. januar i utgangspunktet. Det er møte i morgen, og det er 
laget møteplan og tempoplan som skal følges.  

NPF:     I så fall er Hovedavtalen § 31 brutt, fordi tillitsvalgte skal kunne 
fremme sine synspunkter før beslutning treffes, her er beslutning tatt 4. 
januar uten tillitsvalgte involvert. Også Hovedavtalen § 29 anses brutt 
fordi ansatte gjennom evt tillitsvalgte skal ha reel innflytelse og må få 
vite nårtid viktige beslutninger skal taes for å kunne ha reel innflytelse. 

 
DNLF: Dersom det skal gjøres en konsekvensanalyse og ros analyse, må en 

også ha med andre alternativer, også null alternativet slik vi har i dag. 
Kan fjerne avdelingsledere. Det var ingen suksess da dette ble innført.  

 
DNLF/Y: Det må gjennomføres en skikkelig konsekvensanalyse.  

Funksjonsfordeling: ønsker en utdyping av hva det betyr.  
Hvordan vil dette påvirke LIS utdanningen? Utdanningsløp for LIS leger 
lages for hver enkelt LIS og tar flere år å få godkjent, alt dette arbeidet 
vil være bortkastet og vil måtte gjøres på nytt ved omorganisering-noe 
som vil medføre økt risiko for fraflytting og frafall av LIS leger fra 
Finnmark.  Er det gjort noen konsekvensanalyse av omorganiseringen? 
Eksempler fra UNN viser at tverrgående faglig organisering medfører 
tilfeller hvor både kirurg og pasient må reise til Narvik for å 
gjennomføre operasjon i Narvik, noe som gir økte kostnader. Er det 
penger å spare på en slik omorganisering? Hvem betaler lønn? Må ha 
flere tillitsvalgte inn i prosjekt- og styringsgruppa, dette vil gi store 
konsekvenser for alle ansatte. Ambulering er svært krevende i 
Finnmark.  
Kommer protokolltilførsel.   

Svar:    Er godt kjent med hvordan LIS utdanningen er endret. Tenker at dette 
ikke berøres ved denne omorganiseringen. Nivå 2 leder skal ikke være 
leder med bakgrunn i geografi, men basert på faginndeling geografisk 
på tvers.  Funksjonsfordeling: Det er flere spørsmål enn svar på dette 
tidspunktet. Dette er prosesser som starter nå.  

 
NRF:    Støtter alt som har blitt sagt. Kommer med protokolltilførsel, og gikk      
 gjennom disse i møtet. Innspill fra radiologisk avdeling, spesielt KKN.  
              Det er bestemt å gjennomføre omorganisering uten medvirkning fra 

tillitsvalgte. Mål med omorganisering må være mindre sårbarhet, med 
denne omorganisering blir det mer sårbarhet. 

 
RA:       Støtter alle innspill som har kommet, og spesielt om at det må flere 

tillitsvalgte inn i prosessen. Det er også ønskelig med flere fra Sámi 
klinihkka inn i prosjektgruppa for å ivareta samiske spesialist 
helsetjenester.  

 

mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no
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FO:       Gode innlegg. Det som skjer medfører ringvirkninger. Selv om det ikke 
skal berøre oss på gulvet, så gjør det det. Må ikke være historieløs. Vi 
har fått lokale klinikker. Har hatt desentral klinikk i psykisk helsevern 
og rus tidligere. Det å ha en stedlig klinikk, være nærmere leder gjør at 
vi kan jobbe faglig på en annen måte, gir trygghet og bedre arbeidsmiljø. 
Har hatt forutsigbarhet. Har kommet godt ut av den omorganiseringa 
som det har vært i psykisk helsevern og rus. Sender protokolltilførsel.  

Svar:    Med tanke på ambulering så er det er ikke slik at hver enkelt sykepleier 
og behandler skal brukes på kryss og tvers i FIN. De som ønsker å 
ambulere vil kunne gjøre det. Det er ikke slik at folk vil tvinges ut i 
ambulering om en ikke ønsker det. Stabilisering er prioritet foran 
rekruttering. De fleste skal være der de er i dag. Noen ambulerer og 
ønsker det.  

 
NITO:  Dersom det ikke har relevans at SDE er pilot i dette arbeidet, så bør det 

ikke tas med i mandatet.  
Svar:    Mener det har relevans å ta det med i mandatet, fordi dette vil i så fall f. 

eks. bety at vi er harmonisert og standardisert. Men det er ikke 
resultatet av deres omorganisering som betyr at det blir en 
omorganisering eller ikke i FIN.  

 
NITO:  Det er ulikt utstyr og ulike merker på utstyr på de forskjellige 

lokasjoner, og derfor vil det bli krevende og kostbart med denne 
omorganisering fordi ansatte må opplæres i bruk av hverandres utstyr. 

Svar:  Dette er et eksempel på innkjøp som kunne vært unngått ved en annen 
organisering enn dagens.  

 
Protokolltilførsel må sendes innen utgangen av dagen i morgen.  
Tar innspillene med i prosessen videre.   
 

Beslutning   

1 Saken ble drøftet og det kom mange innspill og protokolltilførsler fra tillitsvalgte. 
Arbeidsgiver tar alle innspillene med i den videre behandlingen av mandatet. Justert 
mandat behandles og vedtas endelig i strategisk ledermøte så snart det er ferdigstilt.    
 

 
 
 

Sak nr: Sakens navn:  

04/2023 Eventuelt 

 Ingen saker 

 
Møtet avsluttet kl. 14.21 
 
Protokollen godkjent pr e-post 19.01.2023  
 
____________________________________ _______________________________________ ________________________________________ 
Kicki Nytun Mariann Smith-Novik HR-leder Kenneth Grav 
Norsk sykepleierforbund Norsk psykologforening HR-leder 
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Foretaksledelsen i FIN    Kirkenes, Hammerfest, Alta og Karasjok, 12.01.23 

 

Protokolltilførsel fra DNLF 

 

Hovedavtalens føringer 

Foretakstillitsvalgte mottok den 04.01.23 etter ordinær arbeidstid, sakspapirer til ekstraordinært 

informasjons- og drøftingsmøte planlagt den 11.01.23. Sakspapirene består av mandat og 

møtereferat fra behandlingen av dette i strategisk ledergruppe. Mandatet omhandler 

«Finnmarkssykehuset 2.0», en omorganisering av overordnet klinikkstruktur i Finnmarkssykehuset. 

Mandatet ble tidligere på dagen 04.01 behandlet i foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset, og i 

møtereferat vedlagt sakspapirene leser vi at «mandatet vedtas av strategisk ledergruppe slik det 

foreligger, og tas videre til informasjons- og drøftingsmøte 11. januar 2023 for innspill og diskusjoner, 

dette for å sikre god medvirkning og medbestemmelse jf Hovedavtalens bestemmelser».  

Hovedavtalens §31 omhandler drøftelser vedrørende omlegging av driften. Etter vår mening er et 

møte med «innspill og diskusjoner» rundt et allerede vedtatt mandat, ikke å regne som drøftinger. 

Sakspapirene ble i tillegg sendt ut kun fire virkedager før møtet, dette mener vi er for kort tid til å 

sette seg inn i en så omfattende prosess.  

Videre står det i Hovedavtalens §29 avsnitt fire, «Ved etablering av arbeids-, prosjekt- og 

styringsgrupper innen virksomheten, som ikke er en del av den etablerte faste organisasjonen, bør 

berørte ansatte sikres reell innflytelse. De tillitsvalgte skal uttale seg om gruppens sammensetning og 

mandat.». Vi mener det er brudd også på denne paragrafen, all den tid det ikke vil være mulighet for 

reell innflytelse, jfr. manglende drøftingsmuligheter rundt mandatet. Det angis i tillegg i mandatet at 

foretaksleder er ansvarlig for å oppnevne styringsgruppens og prosjektgruppens medlemmer. Med 

bakgrunn i §29 regner vi med at foretaksleder hensyntar innspill fra foretakstillitsvalgte vedrørende 

sammensetning av styrings- og prosjektgruppe, herunder krav om representasjon fra de største 

forbundene samt representant fra klinikere, og at begge sykehus og øvrige klinikker er representerte 

på ansattnivå.  

 

Innholdet i mandatet 

I mandatet beskrives det at prosjektgruppen skal «gjennomføre en forenklet ROS-analyse». Dette er 

på ingen måte tilstrekkelig for en omorganisering av denne størrelsen. Vi mener det må 

gjennomføres både en fullstendig ROS-analyse, og i tillegg en konsekvensanalyse der man belyser alle 

aspekter, både det faglige og økonomiske. Man må inkludere dagens organisering, altså 

nullalternativet, og eventuelt flere alternativer i konsekvensanalysen. Vi understreker at dette må 

gjøres før man kan gå videre i prosessen.  

I tidsplanen framgår det at prosjektgruppen skal være opprettet medio januar, og første møte skal 

avvikles innen utgangen av januar. I tillegg skal utgifter til prosjektgruppene dekkes innen gjeldene 

budsjettrammer for de respektive klinikkene. Vi kan ikke se hvordan dette skal gjennomføres på en 

god måte. Dette både med tanke på de korte tidsfristene, og ikke minst med tanke på frigjøring av 

ansattrepresentanter fra klinisk arbeid til deltakelse i, og forberedelse til, møter i prosjekt- og 

styringsgruppe.  



 

Økt faglighet og høyere kvalitet 

I mandatet vises det til økt krav til faglighet og fokus på spesialistkompetanse. Videre står det at 

denne nye organiseringen skal gi større faglige miljøer, mindre sårbarhet og høyere kvalitet innenfor 

de ulike fagområder.  

Når vi ser til de nasjonale kvalitetsregistrene der samtlige foretak i landet rapporterer inn sine 

resultater, ser vi at Finnmarkssykehuset gjør det gjennomgående godt. Vi har i flere fag resultater 

som er bedre enn både nasjonale og regionale resultater. Vi nevner blant annet høyest antall 

pasienter i landet med vellykket gjenoppliving etter hjertestans ved HLR utført av 

ambulansepersonell (Hjertestansregisteret), og vi har de klart beste resultatene i landet på femårs 

overlevelse for tykktarmspasienter (Kvalitetsregisteret for tykk- og endetarmskreft). Vi opplever ikke 

at vi står tilbake for andre foretak på den faglige kvaliteten.  

Videre er det klare signaler fra de faglige miljøene om at en omorganisering som denne vil rasere 

årevis med opparbeidet fagkompetanse, og føre til destabilisering i sterke fagmiljø. For å oppnå en 

god helhetlig pasientbehandling, er det essensielt med godt samarbeid og kjennskap på tvers av 

fagfelt på hver enkelt lokalisasjon. Dette ivaretas på en utmerket måte på begge sykehus i dag, 

eksempelvis mellom kliniske fag og radiologi. Felles radiologivakt mellom sykehusene har allerede 

vært utredet to ganger tidligere, i 2011 og i 2019, men ikke blitt innført grunnet sterke faglige 

argumenter mot dette. Vi viser for øvrig til eget brev fra radiologisk avdeling Kirkenes som omtaler 

dette nærmere. Videre framhever ambulerende spesialister viktigheten av nærhet til leder, og at 

nettopp god stedlig relasjonsledelse er avgjørende for at de gjennom mange år har valgt å komme til 

Finnmark som erfarne spesialister. De fleste av disse føler tilhørighet til stedet mer enn foretaket, og 

ambulering mellom sykehusene og klinikkene er uaktuelt.  

Det er allerede veletablert og velfungerende samarbeid på tvers av klinikkene, et strålende eksempel 

på dette er nettopp tarmkreftkirurgi som utføres i Hammerfest. En andel av disse pasientene utredes 

først i Kirkenes, Karasjok og Alta. Dette fungerer svært godt, og gir som nevnt gode resultater, uten 

behov for tverrgående ledelse.   

 

Tverrgående faglig ledelse 

Det vises til at denne typen organisering med tverrgående faglig ledelse allerede er gjennomført på 

UNN og i Helgelandssykehuset, og begge steder trekkes fram som eksempler på vellykket 

omorganisering. Dette samsvarer ikke med signaler vi har mottatt fra ansatte og tillitsvalgte ved disse 

sykehusene.  

På UNN er tilbakemelding fra de tillitsvalgte at funksjonsfordeling har medført vansker for utdanning 

og fullføring av spesialistløp for leger, da prosedyrer og fagområder ikke lenger er tilgjengelige på de 

respektive sykehusene. Dette fremheves også i høringssvar fra Troms Legeforening til Helse Nords 

regionale utviklingsplan 2023-2038, datert 11.11.22. LIS-leger tvinges til ambulering på tvers i 

foretaket for å oppnå læringsmål, noe som igjen medfører at søkere vegrer seg for å komme til 

foretaket, da spesialiseringen enklere oppnås på mer sentrale steder i landet. I enkelte tilfeller har 

man sett at både pasient og lege har måttet gjennomføre samme reise fra sted A til sted B, for å 

gjennomføre en prosedyre eller operasjon. Ved kontroll etter operasjoner må pasienten i tillegg 

enten reise på nytt for å møte sin operatør, eller kontrolleres av annet personell. Dette forringer 

fagkvaliteten, og øker kostnadene til pasientreiser.  

https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/2022-06/A%CC%8Arsrapport%202021%20Norsk%20hjertestansregister.pdf
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/2021-10/%C3%85rsrapport%20Nasjonalt%20kvalitetsregister%20for%20tykk-%20og%20endetarmskreft%202020.pdf


På Helgeland som nylig gjennomførte en lignende omorganisering, vises det til at man nå har økt 

antall enhetsdirektører (tilsvarende våre klinikksjefer) fra 3 til 7. De har også måttet opprette flere 

områdedirektører/-sjefer for å ivareta faglig ledelse på de respektive lokalisasjonene og for å avlaste 

enhetsdirektørenes arbeidsmengde. Totalt har altså denne omorganiseringen medført en økning i 

antall ledere. Signaler fra kolleger i Helgelandssykehuset er også at tidligere velfungerende 

samarbeid mellom avdelinger og fag har blitt vanskeliggjort, da ledere for respektive fagfelt ikke 

lenger er på samme lokalisasjon. Dette har nødvendiggjort opprettelse av såkalte «husråd» på de 

enkelte lokalisasjonene for å bedre internt samarbeid.  

Fra både UNN og Helgelandssykehuset hører vi også om diskusjoner rundt økonomi, da denne nå skal 

sees under ett i stedet for klinikkvis. Det fortelles om uenighet om hvem som betaler lønn til 

ambulerende helsepersonell, samt reiser for pasienter. I tillegg er det økte utfordringer med å 

lokalisere sårbare områder med behov for ekstra tiltak ved økonomiske vansker.  

Tverrgående faglig ledelse har vært forsøkt i Finnmarkssykehuset tidligere, da som Helse Finnmark 

HF. Denne organiseringen ble imidlertid omgjort i 2004, etter bred enighet i både kliniske faglige 

miljø og i administrativ ledelse om at det fungerte suboptimalt. Det vises til dokumenter fra denne 

omstillingsprosessen, blant annet ledergruppens beslutning datert 30.06.04 og styresak omstilling og 

nedbemanning datert 31.03.04. Hva har endret seg i løpet av disse årene, som gjør at det nå skal 

fungere bedre?  

Vi vil i tillegg påpeke at PHVR i Finnmarkssykehuset var organisert med tverrgående ledelse helt fram 

til 2020, da de ble underlagt respektive geografiske klinikker, samtidig med opprettelse av Sàmi 

Klinihkka og Klinikk Alta. Det er enda ikke gjort en evaluering av denne omstillingen, dette er 

angivelig planlagt. Signaler er at de ikke ønsker seg tilbake til denne organiseringen. Evalueringen av 

dette bør inkluderes i den tidligere nevnte konsekvensanalysen, i forkant av videre arbeid med denne 

prosessen.  

 

Konsekvenser for utdanning av framtidens spesialister i Finnmarkssykehuset 

I tillegg til de nevnte utfordringene man nå ser ved utdanning av LIS-leger på UNN, vil vi påpeke at 
det fortsatt er mye arbeid som gjenstår i eget foretak etter omlegging av spesialiseringsstrukturen 
som ble innført i 2019. Spesialitetskomiteene i de respektive fag jobber fortløpende med 
godkjenning av utdanning for LIS ved de enkelte foretak og sykehus. Det er lagt ned et stort arbeid og 
mye tid fra klinikere og ledere i å utforme søknader for samtlige fag, der man på detaljnivå må 
redegjøre for pasientgrunnlag, tilgang på prosedyrer og annet. Det er krav om at man må kunne 
utføre minimum 2/3 av læringsmål i ett enkelt fag for å kunne godkjennes som læringsinstitusjon. 
Ingen av disse søknadene er ferdigbehandlet per i dag. 
 
Ved omorganisering og funksjonsfordeling må det iverksettes et nytt arbeid med å endre samtlige 
søknader, med de konsekvensene det vil få for godkjenning av spesialistutdanning. Dersom det også i 
Finnmarkssykehuset blir slik at man blir tvunget til ambulering mellom sykehusene for å oppnå 
læringsmål, er vi redd det vil kunne føre til manglende godkjenning av spesialiseringsløp. I tillegg 
frykter vi at det vil gå dramatisk utover en allerede utfordret rekrutteringssituasjon og føre til at LIS-
leger raskere vil forlate Finnmarkssykehuset i sine spesialiseringsløp. Dette vil igjen føre til at den 
respektive lege må være lengre borte fra foretaket i sin spesialisering, og man risikerer dermed at 
flere etablerer seg permanent andre steder, og ikke kommer tilbake til Finnmarkssykehuset som 
spesialister.  
 



Manglende utdanning av egne spesialister vil på sikt medføre et dårligere tilbud til Finnmarks 
befolkning, redusere kvaliteten på utdanningen, og ikke minst føre til økte utgifter til innleie av 
eksterne vikarer og spesialister. 
 

 

I tillegg til ovennevnte innvendinger er vi sikre på at det er mange områder som ikke belyst og som vil 

komme fram utover i prosessen. Vi vil igjen understreke behovet for og plikten til reell medvirkning, 

samt nødvendigheten av en grundig konsekvensanalyse før man eventuelt skal gå videre med denne 

omorganiseringen.  

 

Den Norske Legeforening, Finnmarkssykehuset 

 

Thoralf Enge      Ingvild Skjerping Dahl 

FTV Overlegeforeningen    FTV Yngre legers forening 



 

 

Til Kenneth Grav 

Finnmarkssykehuset                                                                                            Alta 12.01.23 

 

 

 

 

 

TILLEGG TIL PROTOKOLL PBA AV INFO- OG DRØFTINGSMØTE 11.01.23 ANG 

MANDAT FINNMARKSSYKEHUSET HF 2.0 

Tillitsvalgte har fått tilsendt saksfremlegg i fbm forslag til omorganisering av overordnet 

klinikkstruktur. 

Foretaksleder gjennomgår mandatet og tillitsvalgte får i etterkant komme med spørsmål og 

kommentarer. Fra foretakstillitsvalgte kommer det gode innspill både i fht tematikken men også i fht 

manglende mulighet til involvering i prosessen. Det påpekes mangler, og spesielt formuleringen av at 

det skal gjennomføres en forenklet ROS analyse i fht en stor omorganisering av Finnmarkssykehuset 

blir påpekt av flere av de tillitsvalgte.  

I mandatet står det at det er sentralt å skape lik praksis i foretaket og medvirke til felles resultater på 

tvers av lokasjoner. Erfaring viser at når en vektlegger likhet kan det oppstå ulikhet som rammer 

lokalt fordi det i utgangspunktet er store forskjeller.  

Finnmarkssykehuset har hatt flere omorganiseringsprosesser, noe som har skapt og igjen skaper 

bevegelse av ulike slag og som er ressurskrevende for de ansatte i de ulike ledd. For oss som har vært 

med på flere av disse har vi i de siste årene med lokal klinikkledelse opplevd forutsigbarhet, god 

dialog og smidig samhandling. Ledere med god lokalkunnskap og nærhet til enhetene er en positiv  

faktor som har skapt trygghet for de ansatte og dermed mer overskudd til primæroppgavene. Dette 

vil vi også ha i fortsettelsen da vi ser at det tjener det viktige arbeidet vi står i.  

 

 

Mvh 

Hanne Vang 

FTV for FO i Finnmarkssykehuset 



Protokolltilførsel fra Norsk fysioterapeutforbund, Norsk ergoterapiforbund og Utdanningsforbundet 

11.01.2023 

 

Spørsmål fra Norsk fysioterapeutforbund, Norsk ergoterapiforbund og Utdanningsforbundet 

angående: 

Kommentar fra møtet:  

- Kort varsel. Selv om innenfor regelverk, burde det være gitt mer tid til å diskutere dette med 

sentrale samarbeidsparter da man diskuterer en stor omstillingsprosess. 

- Hvilke signaler skal man forstå gis ved å presentere en slik type utkast? 

o Det har skapt grobunn for uro i organisasjonen 

o Vil det påvirke andre tiltak som vi nå har jobbet og jobber med? 

- Hva er historien? Hva er bakgrunn for omstillingsprosess, hva har vi lært av tidligere 

prosesser, hvor er dokumentasjonen for at det er nødvendig? 

o Er det hentet inn evaluering fra omstilling hos PHR? 

- Det må gjøres en grundig konsekvensanalyse og en grundig ROS-analyse før prosessen settes 

i gang. 

- Hvilke effekter har vi av eksisterende tiltak? 

o Hvordan skal vi kunne måle og se effekt av påbegynte tiltak når vi begynner på noe 

nytt midt i en annen prosess. 

- Hvorfor starte ny prosess når man er kommet i gang med tiltak i 2022 som skal virke ut i 

2023. 

- Hvorfor er det ikke tatt med budsjett? Hva er gevinsten? 

o Er det ikke mulig å kalkulere kostnader for tidsbruk for et slikt arbeid? 

o Kalkulering for uttak av personell i vanlig drift og til prosjektgrupper. 

▪ Hvem skal koste dette? 

o Hva koster det faktisk? 

- Hvorfor står det i et saksinnlegg at et slikt arbeid ikke skal risikovurderes, eller er vurdert ikke 

er aktuelt å risikovurdere når det er en betydelig stor prosess. 

- Bakgrunnen som presenteres i saksframlegget impliserer at det allerede er tatt en beslutning 
om å omorganisere til en klinikkstruktur med gjennomgående faglig organisering. Dette 
forsterkes av at det i tidsplanen står «Ny overordnet klinikkstruktur iverksettes så snart det 
lar seg praktisk gjennomføre.» Burde ikke tillitsvalgte og andre deler av organisasjonen være 
involvert FØR en beslutning om omorganisering tas? 

 

Spørsmål til spesifikke punkter 

1) Bakgrunn 

a. Hvilke styrings- og rapporteringssystemer vil kunne benyttes? 

b. 12 rapporter i året hvis man skal rapportere månedlig. Hvem skal rapportere, hva 

koster det i tid og ressurser fra andre oppgaver? Hvilke oppgaver må nedprioriteres? 

c. Hva mener man på lang sikt? Er det 2 år, 5 år, 10 år? Hva sier beregningsmodeller om 

dette? 

d. Hvilke signaleffekter sendes ut når man må planlegge for færre i regionen? 

e. Hvordan tenker man å løse utfordringen med rekruttering til helse? 

f. Hva menes med tverrfaglig gjennomgående organisering på tvers av lokalisasjoner? 

i. Hvilke tanker har man her? Spesifikt? Eller må man tankekartlegge dette? 



ii. Hvordan tenker man med nærhet til ledelse. 

iii. Hva sier økonomien knyttet til at man reiser mellom lokalisasjonene for å 

sikre rettferdig tilstedeværelse. 

iv. Hensyn til ambulering; ambulering er dyrt, ambulering er personavhengig, 

ambulering er væravhengig, ambulering er ressurskrevende mtp. vikarer, tid 

og logistikk. 

g. Sykehuset er en stor og kompleks bedrift med mange oppgaver. Hvorfor tenker man 

at alle enheter skal sammenliknes med hverandre og kjøre samme struktur? 

Arbeidsoppgavene er forskjellige og kan man da automatisk tenke lik modell? Noen 

skal være gode på tekniske løsninger, andre må være gode på menneskemøtet. 

 

2) Formål 

a. Rekkefølgen for denne type arbeid. Hva bør man se på først? 

b. Det er viktig at all tilbakemelding foreligger styret i FIN før vedtak besluttes. 

c. Hvor skal ledelsen sitte? Hvordan skal ledelsen lede? 

d. Hvordan sikre riktig rapportering? 

 

3) Organisering – ansvar 

a. Tungt representert ledelse. Det må være flere ansatte-representanter og 

fagrepresentanter i begge gruppene for å belyse alle sider. 

4) Tidsplan 

a. Tidsplanen for gjennomføring er ikke realistisk. 

 

5) Eventuelt: 

a. Innspill fra klinikkene: 

i. Hva har man lært av andre omorganiseringer? 

1. Fungerer de? 

2. Er ting mer effektivt? 

3. Er faget styrket? 

4. Er medarbeidere mer fornøyde? 

b. Forbundene opplever at spørsmålene ikke ble besvart. 

 

Norsk fysioterapeutforbund, Ergoterapeutene og Utdanningsforbundet er uenige i hvordan 

prosessen er påbegynt og ber om at denne protokolltilførsel legges ved protokoll fra info/-

drøftningsmøte 11.01.2023. 

 

Hilsen 

Eirik Johannes Olsson   Silje Nilsen   Judith Helene Fjeldberg 

Foretakstillitsvalgt  Foretakstillitsvalgt Foretakstillitsvalgt 

Norsk fysioterapeutforbund  Ergoterapeutene  Utdanningsforbundet 



 

 
  
           Finnmarkssykehuset, den 11.01.2023 

 

 
Protokolltilførsel fra Norsk Psykologforening 
 
Ekstra informasjons- og drøftingsmøte i Finnmarkssykehuset 
11. januar 2022 kl 1300-1400 – Teams 
 
 
Sak 3/2023 informasjons- og drøftingsmøte 
 
 
Protokolltilførsel fra NPF 
 
15 foretakstillitsvalgte er innkalt til informasjons- og drøftingsmøte i dag kl 13. Agenda for 
møtet i dag er å drøfte «Mandat Finnmarkssykehuset HF 2.0» som er vedtatt på ledermøte 
den 04.01.23. Ingen av de foretakstillitsvalgte er blitt involvert i dette arbeid før i dag på dette 
møtet.  
 
Psykologforeningen har to spørsmål og en kommentar.  
 
-Spørsmål ifht «mål»:  
Første spørsmål er hva vi (Finnmarkssykehuset) oppnår med å gå over til Tverrgående faglig 
organisering, hva er målet med denne omorganisering?  
For å lykkes med en omorganisering så må man ha tydelig mål med omorganiseringen. 
Dersom man skal lykkes med å «samle troppene» omkring arbeidet så må det være tydelig og 
klart hva vi oppnår med dette.  På møtet i dag var svar fra direktør at målet er blant annet å 
samle/samkjøre fagmiljøene, og å forbedre økonomi. NPF svarte på det at 
Finnmarkssykehuset har allerede tidligere erfaring i samkjøring og samling av fagmiljø, vår 
erfaring er at det har lite effekt. Når det gjelder økonomi kan vi se til Helgelandssykehuset 
som har snart to års erfaring med Tverrgående faglig organisering, økonomien der er dårlig. 
Når vi ser at Tverrgående faglig organisering ikke har bedret Helgelandssykehusets økonomi 
og vi selv har erfaring om at samling og samkjøring av fagmiljøet ikke har nevneverdig effekt, 
og man i tillegg verken har utredet ei heller kjørt risikoanalyse av denne omorganisering før 
mandat ble vedtatt (04.01.23) så framstår det uklart for NPF hva man ønsker å oppnå med 
denne omorganisering. Målet med Tverrgående faglig organisering for Finnmarkssykehuset 
framstår særdeles svakt, og hva vi kan oppnå med dette framstår som uklart og vagt.  
 
-Kommentar ifht omorganiseringers «omkostninger for de ansatte og 
arbeidsmiljøene»: 
Statens arbeids- og miljøinstitutts forskning viser at ansatte som har gjennomgått store 
omstillingsprosesser opplever en negativ forverring av arbeidsmiljø og av ansattes psykiske 
helse. Dette fremkommer fremdeles 2 år etter omstillingsprosess. Statens arbeids- og 
miljøinstitutt formidler i denne samme forskningen at ansatte som opplever ledelsen som 
inkluderende, rettferdig og støttende viser mindre grad av usikkerhet, høyere jobbtilfredshet 
og lavere risiko for helseplager.  



Omkostningen for ansatte og for fagmiljøene antas å være store ved omstillinger, og 
sannsynligheten for større og verre konsekvenser øker når omstillingsarbeidet ikke har 
inkludert ansatte gjennom prosessen fra tidlig planlegging og før beslutning er tatt.  
 
-Spørsmål ifht «medbestemmelse» 
NPF har spørsmål ifht at «Mandat Finnmarkssykehuset 2.0» er vedtatt 4. januar 2023 på 
ledermøtet. NPF spør om dette betyr at det er vedtatt den 4. januar at Finnmarkssykehuset 
skal omstruktureres til Tverrgående faglig organisering? Eller om det betyr at det ikke er 
endelig bestemt at Finnmarkssykehuset skal omstruktures til Tverrgående faglig 
organisering, og at ansatte gjennom tillitsvalgte fremdeles kan påvirke og endre igangsetting 
av omorganiseringen? 
Til dette svarer direktør at omorganisering «ble besluttet 4. januar i utgangspunktet». Til 
dette svarer NPF at beslutningen som er gjort 4. januar var uten tillitsvalgte. Tillitsvalgte er 
først involvert i arbeidet i dag. NPF viser til at det i Hovedavtalen § 31 står at tillitsvalgte skal 
kunne fremme sine synspunkt før beslutning treffes. Når det således både står skriftlig og 
også slåes fast på møtet idag at beslutning er vedtatt 4. januar; Finnmarkssykehuset skal inn i 
en omorganisering over til Tverrgående faglig organisering, så betyr dette at beslutning er 
tatt før tillitsvalgte fikk fremmet sine synspunkter, følgelig er § 31 i Hovedavtalen brutt. NPF 
viser også til Hovedavtalens § 29 om at ansatte evt gjennom tillitsvalgte skal ha reell 
innflytelse på virksomhetens arbeid. 
  
NPF oppsummerer at det framstår å være vedtatt stor omorganisering av 
Finnmarkssykehuset uten at arbeidstakere gjennom sine tillitsvalgte har fått reell innflytelse 
og heller ikke fått fremmet sine synspunkter før beslutning om mandat omstrukturering ble 
vedtatt, Hovedavtalens § 29 og §31 anses derfor for å være brutt. Videre framstår målet ved 
denne omorganisering som svakt og vagt. Når man i tillegg har kunnskap fra Statens arbeids- 
og miljøinstitutt om store omkostninger for fagmiljø og ansatte ved omstrukturering så 
anbefales snarest mulig sette omstruktureringen på pause for å utrede konsekvenser og kjøre 
risikovurderinger først før man vurderer, i samarbeid med de ansatte gjennom de 
tillitsvalgte, om det er hensiktsmessig å omorganisere på denne måte nå eller avslutte denne 
omorganisering. 
 
 
 
Mvh 
 
Astrid Berg Lemstad 
HTV for Norsk psykologforening, Finnmarkssykehuset HF 
 
 
Mariann Smith-Novik 

FTV for Norsk Psykologforening, Finnmarkssykehuset HF 

 



Innspill fra oss radiologene/ radiografene vedr Mandatet som har gått ut vedr omorganisering i 

Finnmarkssykehuset.  

 

Vi radiologene (og radiografene) ved Kirkenes har en rekke bekymringer for hvor en slik 

gjennomføring som skisseres vil føre oss. Først litt om hva vi syns fungerer bra hos oss og som vi 

frykter å miste ved en eventuell omorganisering.  

- Vi synes at vi per i dag har en godt drevet avdeling og at det er meget god trivsel blant de 

ansatte. Vi har godt samarbeid med de kliniske avdelingene her, og vi vet at de setter pris på 

servicen de får hos oss. Legene på med og kir avd. setter pris på morgendemonstrasjonene 

der vi viser bilder fra dagen før, og både de og vi ser på dette som gode møter der 

utredningen og behandlingen den enkelte pasient blir diskutert. Vi får en god kontinuitet på 

diagnostisering og behandling av pasientene fordi det ikke er så mange involverte i denne 

prosessen og at vi legene i stor grad «blir kjent med» de pasientene vi har.  

- Vi har et godt og velfungerende vaktsystem for både radiografer og radiologer, og har ved 

samarbeid med klinikerne fått til gode rutiner for hvilke undersøkelser som må gjøres akutt 

på vakt og hvilke som kan vente til dagtid. Vi har god dialog med klinikerne på vakt vedr 

dette.  

- Radiologisk avdeling her har god kontroll på ventelistene, og fordi vi fast kjører enklere MR-

undersøkelser på kveld 4 dager i uken har vi såpass åpning i dagsprogrammet at vi klarer å få 

utført de mer akutte undersøkelsene som trengs for innlagte pasienter.  

- I det daglige har vi lite behov for kontakt med tilsvarende avdeling i Hammerfest fordi både 

de og vi dekker opp for basisundersøkelsene for polikliniske og innlagte pasienter i vårt eget 

opptaksområde. Det er få pasienter/undersøkelser det er behov for å sende på tvers av 

foretaket. Vi har gjort CT-hjerte i en del år nå, og har tatt imot pasienter fra vestfylket for slik 

undersøkelse. Fordi vi i Kirkenes ikke har barneavdeling er det en del undersøkelser på barn 

vi ikke gjør her. Kanskje vil MR-prostata for pasienter fra østfylket på sikt kunne gjøres i 

Hammerfest. Så snart det blir behov for mer spesialiserte undersøkelser for øvrig går 

pasientene til UNN. I den grad vi HAR kontakt på tvers av foretaket har vi innen radiologien 

godt samarbeid og forståelse for hverandre. (Det eneste vi i Kirkenes ikke har så godt innblikk 

i er samarbeidsrutinene mellom Alta og Hammerfest.)  

 

Og så litt om det som bekymrer oss.  

- Etter at vi ble digitalisert, fra år 2000 og utover, har det gjentatte ganger vært diskutert å ha 

felles radiologvakt mellom Kirkenes og Hammerfest. Og hver gang har man endt med ikke å 

gjennomføre det. Motargumentene er slik vi ser det mange. Erfaringer fra andre sykehus 

som har gjennomført det (blant annet i Harstad etter sammenslåing med UNN) er at det 

utføres flere undersøkelser på kveld og natt. Dette skyldes nok at klinikere og radiologer på 

tvers ikke kjenner hverandre så godt og ikke får til å samarbeide og føle seg så trygg på 

hverandre som stedlige radiologer/klinikere som kjenner både hverandre og lokale 

prosedyrer. Det er da lettere å gjøre en undersøkelse enn å vente eller la være. Dette igjen 

gir mer arbeid og mindre støtte for radiografen som er på vakt. Skal man ha vaktsamarbeid 

på tvers er det en forutsetning med harmonisering av spesielt CT-prosedyrer, og 

erfaringsmessig tar dette lang tid å gjennomføre. Strålevernsproblematikk er høyst aktuell 

om man ikke har stedlig radiolog på vakt. Undersøkelser som kunne vær gjort med ultralyd 



må da ofte erstattes med CT hvilket gir større strålebelastning på pasienten og det får 

konsekvenser (og er til dels direkte uetisk) særlig for barn og unge.  

 

- Gitt at vaktsamarbeid ble gjennomført ville det morgenen etter at radiolog på Hammerfest 

har hatt vakt ikke være mulig å gjennomføre morgendemonstrasjon hos oss av bilder på 

akutte undersøkelser fra kveld og natt fordi lokal radiolog på Kirkenes ikke kjenner pasienten 

og bildene. Dette er jo de pasientene som aller mest behøver at lokal radiolog kjenner dem 

og som det kan bli aktuelt å diskutere evt ytterligere utredning for. Vi mister da for en stor 

del den gode funksjonen våre morgenmøter har idag.  

 

- Det er lettere å avtale at en undersøkelse kan utsettes fra vakttid til neste morgen om man 

kjenner avdelingen man jobber i og kan vurdere om det er tid og rom i programmet, og vet 

hvilken radiograf- og radiologkompetanse som vil være tilstede neste dag(er). En radiolog 

med hjemmevakt vil ikke kunne ha slik oversikt på begge sykehus og kunne ta et slikt 

spørsmål direkte kun per telefon. Rett fagperson på rett plass er viktig her. Dette gjelder også 

vanlig dagtidsarbeid. Vi bekymrer oss også for at vi vil miste den faste MR-kveldspoliklinikken 

fordi Hammerfest ikke gjør det på samme vis. Får vi ikke tatt enklere MR-undersøkelser på 

kveld vil dagtidslistene bli fullere med mindre rom for akutte og vanskeligere undersøkelse 

på dagtid.  

 

- Vi HAR grei kontakt på tvers av Foretaket per i dag. Det kan godt være at vi kunne ha bedre 

og mer kontakt, men vi behøver ingen full omorganisering for å oppnå dette. En 

omstrukturering av stillinger og prosedyrer tar lang tid og vil på kort sikt ikke kunne gi noen 

økonomisk gevinst. Risikoen for uro og dårligere trivsel blant ansatte gjør at det kanskje 

heller ikke på lengre sikt blir bedre eller mer økonomisk effektivt. Trivsel på arbeidsplassen er 

av de aller mest rekrutterende og stabiliserende faktorer. Vi på Kirkenes er meget fornøyd 

slik vi arbeider per i dag, og stolt av at ting fungerer så bra. Slik vi ser det er det reell risiko for 

å miste ansatte OG drive dårligere økonomisk i løpet av en slik prosess som skisseres i 

Mandatet.   

 

- Medisinsk faglig radiolog i Kirkenes har på samme måte som de andre avdelingsoverlegene 

her ikke lønns- og personalansvar. Dette frigjør mye fagkompetanse (lite hensiktsmessig for 

en som har studert i 6 år og blitt spesialist i et fag på 5 år å bruke sin tid på detaljer i en 

arbeidsturnus eller sørge for arbeidskontrakter og avtaler.) I Hammerfest har flere leger 

lederfunksjon med det resultat at man for en stor del mister dem som fagpersoner og må 

supplere med dyre vikarer. Avlønning er sannsynligvis fortsatt som fagperson for disse og 

dette er sannsynligvis en dyrere løsning for foretaket.  

 

- Slik det fungerer i dag har vi på de ulike avdelingene kort vei opp til stedlig ledelse og kjenner 

oss sett og hørt. Blir vi omorganisert slik det skisseres i Mandatet er faren stor for at 

avstanden vil kjennes mye lengre og at dette igjen virker frustrerende og dermed 

destabiliserende. Vi vet at erfaringene fra UNN ikke er gode og at mange fagfolk der 

frustreres av at det ikke er mulig å komme i dialog med ledelsen. Noen har til og med sagt 

opp sine stillinger pga dette. Mange har fått betydelig reduksjon av arbeidsglede og trivsel av 

dette. Organiseringen på UNN har således til dels virket direkte destruktivt og anti-

rekrutterende.  

 



- Prosessen som planlegges vil i seg selv også virke destabiliserende og vil kunne forsinke 

prosesser vedr medisinskfaglige valg. Det kan for eksempel være usikkerhet om hva man skal 

bruke tiden på i en studiepermisjon, fordi for eksempel avgjørelser om hva man faglig skal 

begynne med av nye utrednings- og behandlingstilbud må legges på is til man vet hvordan 

organiseringen og prioriteringene vil bli. Korte tidsfrister og mangel på alternativer i 

utredningen er ikke tilfredsstillende. Enkle ROS-analyser er på ingen måte godt nok som 

grunnlag for å gjennomføre en så stor prosess som det som skisseres i Mandatet. Det må 

grundigere vurderinger til.  

 

Dette er bare noe av mange ting som kan sies om prosessen som direktøren har besluttet at skal 

foregå fra nå av. Siden tiden er knapp slutter jeg her. Aller helst ønsker vi å fortsette å bygge på det 

som er godt i klinikkene våre. Vi bør benytte oss av de enkeltpersonene, den faglige kompetansen og 

det gode samarbeidet vi har i klinikkene heller enn å rive ned og gå en litt usikker framtid i møte. 

Pasienten skal alltid være vårt hovedfokus, og det er vanskelig å se at resultatet av en 

omorganisering i vesentlig grad vil bidra til bedre pasientbehandling. 

 

 

Kirkenes 09.01.23 

 

Mvh Vibeke R. Danielsen 

Avdelingsoverlege radiologi avd Kirkenes 

 

  



Innspill til drøfting av mandat Finnmarkssykehuset HF 2.0 – Radiologisk avdeling 
Kirkenes 
 
I følge sakspapiret er dette en sak som allerede er bestemt, og skal implementeres. Les 
«tidsplan» siste setning, «Ny overordnet klinikkstruktur iverksettes så snart det lar seg 
gjennomføre». Er dette forenelig med at saken skal drøftes for å «sikre god medvirkning og 
medbestemmelse»?  
 
En god del av dette innspillet henviser til utredningen av sammenslåingen mellom UNN og FIN 
fra 31. oktober 2019 hvor man i p. 5.1-5.3 kan lese om sammenlignbare prosesser, erfaringer fra 
Harstad/Narvik og UNN da dette systemet ble innført der. En forutsetning for å lykkes i en slik 
prosess er i forkant å ha enighet om formålet, samt at det vurderes nyttig av medarbeidere og 
ledelse. Å ha bestemt at dette skal gjennomføres uten medvirkning kan ikke sies å oppfylle noen 
av disse forutsetningene, heller tvert imot.  
 
Radiologien i Finnmark generelt: 
 
Et av målene i mandatet er at ny organisering skal gi større faglige miljøer med mindre 
sårbarhet, høyere kvalitet og samlet kontroll på ventelister. Det kan ikke fra vår side sees noen 
holdepunkter for at en omorganisering skal gi mindre sårbarhet, dette være seg personell eller 
maskinpark. Avstandene er for store mellom lokasjoner til at man kan basere driften på 
ambulering av personell, eller utnyttelse av personell fra annen lokasjon ved for eksempel 
sykdom. Ved nedetid av maskinpark er det heller ikke praktisk mulig å utnytte andre lokasjoner 
mer enn vi allerede gjør i dag. Ved for eksempel overtagelse av akuttfunksjon ved nedetid på CT. 
 
Vi er tre lokasjoner innen radiologien i Finnmark, og alle tre er omtrentlig like store. Det er 
derfor ingen stor «faglig pådriver» som man kan si eksisterer innen UNN systemet hvor UNN 
selv innehar denne rollen. De tre lokasjonene har helt ulike maskinparker og egne radiografer 
som kan disse systemene godt. Det er derfor ikke mulig å samkjøre den faglige utviklingen innen 
modalitetene, og dette må gjøres innen den enkelte lokasjon. Et av punktene i utredningen 
UNN/FIN poengterer nettopp dette ved at prosedyrer utarbeidet ved UNN som må 
implementeres ved lokalsykehusene oppleves mer som et hinder enn hjelp da disse ikke er 
tilpasset de lokale forholdene.  I tillegg er den faglige utviklingen ved mindre lokasjoner mer 
avhengige av de lokale forhold om hvilket utstyr som er tilgjengelig, og innen radiologien lar 
ikke dette seg direkte overføres til andre maskinparker.  Harstad/Narvik opplevde å miste en del 
tilbud til sine pasienter da dette ble overflyttet til UNN. Dersom dette er bakgrunnen for å spare 
penger vil ikke dette kunne gi de store gevinstene ved de radiologiske avdelingene i Finnmark, 
da de mest avanserte undersøkelsene allerede sendes ut av Finnmarkssykehuset. Og 
avdelingene har, innen dagens organisering, samlet fagmiljøene rundt de avanserte 
undersøkelsene som kan gjøres her. Eksempelvis MR prostata i vest og CT hjerte i øst. En 
ytterligere flytting av undersøkelser vil kun gjelde rutineundersøkelser som vil føre til store 
transportutgifter for pasientreiser, og i praksis en nedleggelse av de lokasjoner som ikke lengre 
gjennomfører rutineundersøkelser.  
 
Når det kommer til ventelister er dette noe som allerede gjørs den dag i dag og kan enkelt 
utvides innen den eksisterende organiseringen. Vi er over på felles RIS/PACS løsning, og 
eksempelvis overføres CT hjertepasienter fra vest til øst den dag i dag.  
 
Et av målene ved den nye organiseringen er at effektivisering og effektiv bruk av ressurser på 
tvers skal gi mer kostnadseffektiv drift. Men det er altså ikke noe å hente på verken personell 
eller maskinpark ved å omorganisere, og lik praksis er i bestefall et hinder og i verstefall en 
praktisk umulighet.   
 



Et annet mål er ledelse med hovedfokus på fag, som vist over er dette så avhengig av både 
personellet og ikke mist tilgjengelig maskinpark på den aktuelle lokasjonen at den beste faglige 
ledelsen innen radiologien er nettopp den organiseringen som er gjeldende i dag.   
 
 
Radiologien i Kirkenes spesielt: 
 
Som nevnt i utredningen UNN/FIN hvor man tidligere har sett på omorganisering av sykehus og 
sammenslåing poengteres det at gevinsten ved sammenslåing henger sammen med geografisk 
nærhet, eller: «Nytten kan derfor synes særlig relatert til at det er enheter som er fysisk 
samlokaliserte.» 
 
Erfaringene fra Harstad/Narvik viser til en lite synlig ledelse når avstanden øker. Avstandene i 
UNN-systemet er stort, men enda større i Finnmark. For å ha stedlig kontroll betyr dette flere 
dager med reising i året noe som historisk sett ikke kommer til å bli gjennomført. Dette fører til 
en ledelsesmessig isolasjon av enkelte lokasjoner. Og klinikksjefen vil ikke ha samme mulighet til 
å få en «uformell temperaturmåling» (jfr. UNN/FIN) 
Igjen historisk sett må vi regne med at klinikksjefene kommer til å bli plassert i Hammerfest. 
Skal vi tro på erfaringene fra Harstad/Narvik vil Hammerfest komme godt ut av dette, etterfulgt 
av Alta. Og Kirkenes vil tape mest på fravær av leder. Dette er også bekymringsfullt da man må 
regne med at leder kjenner best de forholdene som er en nærmest. Dette poengteres ved 
setningen: «Nærhet til leder ble dratt frem som avgjørende for vurderingen om gjennomgående 
faglig ledelse var vellykket eller ikke.» 
 
Ledelse: 
 
Dersom man skal ta ytterligere lærdom av utredningen UNN/FIN ble bekymringene fra 
Harstad/Narvik først tatt i betraktning 6 år etter innføringen av den nye organiseringen. Det var 
vanskelig for disse å nå inn med sine problemer til ledelsen på UNN. Dette ble løst ved at det ble 
innført et «driftsråd» i 2014, og i 2018 ble det etablert stedlig ledelse og en «driftssjef». Dette 
minner veldig om innføring av det som er dagens klinikksjef, og spørsmålet er da hvorfor man 
skal kaste organisasjonen ut i store endringer og omveltninger, med påfølgende tap av sikkerhet 
og forutsigbarhet (som vil gi utslag i både faglig utvikling og pasientbehandling), for å ende opp 
på omtrent samme sted.  
 
I tillegg til dette viste evalueringen at organiseringen kun hadde hatt effekt, eller «satt» seg i de 
øvre nivåene og i mindre grad ned i organisasjonen. 
 

 

 

 

Hovedtillitsvalgt Kine Pedersen, stedfortreder for Foretaks tillitsvalgt.  

Kirkenes sykehus 

100123 

 



 

 
 

Protokolltilførsel til informasjons- og drøftingsmøtet 11. januar 2023 fra NSF 
 
I følge sakspapiret er dette en sak som allerede er bestemt, og skal implementeres. 
Les «tidsplan» siste setning, «Ny overordnet klinikkstruktur iverksettes så snart 
det lar seg gjennomføre». Dette er også vedtatt i strategisk ledermøte 4.1.23 Er 
dette forenelig med at saken skal drøftes for å «sikre god medvirkning og 
medbestemmelse»?  
Derfor er dette ikke et drøftingsmøte men informasjonsmøte med mulighet for 
innspill. 
Det er også brudd på HA § 31 «Før virksomheten treffer beslutninger i saker som 
angår arbeidstakernes sysselsetting og arbeidsforhold, skal de tillitsvalgte gis 
mulighet for å fremme sine synspunkter» 
Iflg store norske leksikon betyr drøfting: Et møte mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker eller dennes tillitsvalgt for å diskutere og utveksle synspunkter i 
aktuelle saker FØR det treffes beslutning i saken..  
Det var provokativt med innkalling til allmøte for å informere om FIN2.0 – dagen 
etter «drøftingsmøte» . Hvis det er slik at det ikke er bestemt – hvorfor står det da 
at mandatet er vedtatt slik det foreligger og tas videre til …. I mandat står det også 
at Ny overordnet klinikkstruktur iverksettes så snart det lar seg praktisk 
gjennomføre.  
Hvis ikke dette skal tolkes som at det er bestemt – så må det omformuleres. 
 
Denne organisering har også vært prøvd før – rundt 2003-2004, og da var 
konklusjon at tverrgående ledelse ikke fungerte.  Hva er det som gjør at man tror 
det vil fungere nå? Geografien har ikke endret seg siden 2004…. 
 
Det vises også til at UNN har denne organisering. Javel – men kan UNN vise bedre 
økonomi? Bedre kvalitetsparameter? Lykkes dem med stabilisering og rekruttering 
bedre enn vi? 
I rapporten fra 2019 der vi jobbet med prosjekt sammenslåing FIN/UNN kommer 
det godt  frem i punkt 5.1-5.2 at for å lykkes i en slik prosess må man i forkant ha 
enighet om formålet, samt at det vurderes nyttig av medarbeidere og ledelse.  I 
punkt 6.7 står det «en velfungerende organisasjon betinger en ledelse som er 
tilgjengelig og synlig, og som kan prioritere å utvikle og ivareta de ansatte og deres 
arbeidsmiljø og kultur. Dette vil ha direkte effekt på kvaliteten i 
pasientbehandlingen. I anbefalingen står også i denne rapport « det er høy risiko 
for at utviklingsarbeid og kvalitetsforbedrende initiativ nedprioriteres til fordel for 
fokus på utfordringer relatert til omstrukturering.» 
HVORFOR denne omorganisering? 
Hensikten med den? 
Er det forberedelse for sammenslåing med UNN? 
Hvorfor tror man at det blir bedre med spredt ledelse? 
 
Et av hovedmålene er styrking av Psykiskhelsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. . Vi gjorde i en omorganisering i 2020 der PHVR ble innlemmet i 
den enkelte klinikk de var knyttet opp mot. Har man evaluert dette? Hva mener 
dem? Ønsker dem å gå tilbake til det gamle? Har man evaluert den nye org fra 
2020? 
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Hvem ønsker ny organisasjon?  Å bruke SDE som pilot er merkelig da det er en del 
som ikke har pasientkontakt. Det står at SDE har et ønske om en slik organisering – 
men det er ikke alle som ønsker det… har man gjort en forespørsel blant alle de 
ansatte i SDE?  
Prehospital har selvsagt en tverrgående organisering da de er lokalisert over hele 
Finnmark- så det er ikke relevant å jmf dem med Hammerfest og Kirkenes sykehus 
og klinikk Alta og Sami Klinhikka. At de to klinikker som ikke har klinisk   
Sykehusdrift skal være piloter er relativt spesielt. 
Så står det i dette mandat på side 2 punkt 2. Før en iverksetter ny organisering bør 
en ha funksjonsfordeling på overordnet nivå.  
Selvsagt bør man starte i rett ende – men funksjonsfordeling – SÅ kan man evt se på 
ny organisering etter at det arbeidet er gjort og man vet hvem som skal gjøre vad 
og hvor.  
Vi har nettopp hatt en tid med mye turbulens og organisasjon har nå begynt å 
komme i RO med å få gjennomføre de tiltak man har bestemt skal gjennomføres. Å 
starte med dette nu er helt unødvendig og skaper enormt mye uro og støy og 
usikkerhet. Det er ikke det vi trenger i FIN nå. Dette er som å rive hele fundamentet 
i FIN. Det er dessuten stikk i strid med prosjekt stabilisering og rekruttering. .  
Det vi trenger er relasjonsledelse – ikke avstandsledelse. Ledere som kan ivareta 
sine ansatte, være synlige og dette kan forbedre kvalitet og pasientsikkerhet. En 
omorganisering nå vil være farlig for både kvalitet og pasientsikkerhet da fokuset 
blir et helt annet sted enn der det skal være.  
Dessuten tolker vi det som mistillit til våre ledere på alle nivå. Når det sies at vi ikke 
driver faglig godt- hva er det som gjøres feil? Kan vi få eksempel? Er våre ledere 
faglig udugelige?  Jmf Altaposten fra 4.1.23. Det tror ikke jeg på.  
Hvorfor ser man ikke heller på ting som fungerer bra – eks hvorfor sjekker man 
ikke vad Kirkenes sykehus har gjort for å få besatt alle spesialister på med , og de 
har jordmor dekning i hele 2023. hva har de gjort for å få det til? Det kan andre 
lære av.  
Hvordan tenker man å ivareta våre ledere denne omorganisering? Vi må bruke 
omstillings veileder og er det virkelig rett tid for dette nå?   
 
Forenklet ROSA analyse? Selvsagt må det være en konsekvensanalyse og 
økonomianalyse. At man atter en gang tenker å utelukke en så viktig del som hvilke 
konsekvenser det vil få – det er helt ubegripelig.  
 
Det jobbes hardt med OU prosesser og det er snart innflytting i NHS – hvilken av 
disse prosesser skal prioriteres? Det er vanvittig mye jobb med flytting til nytt 
sykehus. Det har vi erfaring med i KKN – og ha en ny organisering på toppen – blir 
helt feil.  
Som den kloke sosiologen Aaron Antonovsky sa: i forhold til omstilling må man ha 
en opplevelse av sammenheng: BEGRIPLIGHET-HÅNDTERBARHET-
MENINGSFULLHET  
 
Det er mangel på alle tre per dags dato  
 
11.1.23   
Kicki E Nytun 
FTV NSF FIN HF 



 
Til 
Statsministeren 
Helseministeren 
Styret i Helse Nord RHF 
Styret i Finnmarkssykehuset 

Kirkenes 19. januar 2023 
 
Uttalelse fra Sør-Varanger Arbeiderparti vedrørende akuttmedisinsk funksjon på Kirkenes sykehus. 
 
 
I 2020 vedtok Stortinget at Kirkenes sykehus skal ha en intensivavdeling med beredskapsnivå 2. 
 
Vedtaket i Stortinget i 2020 ble dessverre ikke fulgt opp med den øremerkede bevilgningen som er 
nødvendig, hverken av forrige regjering eller nåværende helseminister. 
 
Arbeiderpartiet i Sør-Varanger hatt møte med helseministeren om dette. Vi har også kontaktet våre 
stortingspolitikere, og styremedlemmer i Helse Nord og Finnmarkssykehuset. Så langt er det ingen 
lovnader om at Kirkenes sykehus vil bli prioritert som intensivnivå 2. 
 
Hvor mye er da egentlig et stortingsvedtak verdt? 
 
Hvis ikke regjering og helseforetakene må rette seg etter et vedtak med en konkret bestilling fra 
Stortinget, har vi ikke bare et beredskapsproblem ved Kirkenes sykehus, men også et demokratisk 
problem. 

Å ikke bevilge nødvendige midler til en slik beredskap er dessuten i strid med den politiske ambisjon 
og intensjon man bør ha for styrking av beredskapen i Øst-Finnmark, som både 
regjeringsmedlemmer og stortingspolitikere stadig har gitt uttrykk for. 

I tillegg til at dette medfører en svekket sivilberedskap og helsetjeneste for Øst-Finnmarks befolkning 
er det også viktig å se behovet i lys av den tiden vi lever i nå. For de som er betrygget av at forsvaret 
ruster opp i Finnmark, i møte med et stadig mer aggressivt russisk regime, er det nødvendig å minne 
om at beredskapskjeden aldri er sterkere enn det svakeste ledd. Helseberedskap er en del av vårt 
totalforsvar, og bør prioriteres deretter. Akuttmedisin, intensivkapasitet og helseberedskap må sees i 
sammenheng med sikkerhets- og forsvarspolitikk. 

En nivå-2-intensivavdeling er også viktig for å stabilisere og rekruttere nødvendig personell, både 
intensivsykepleiere og anestesileger ved Kirkenes sykehus. Det er mindre attraktivt å jobbe ved et 
sykehus som ikke har nødvendig trening og kompetanse i respiratorbehandling. 

Kirkenes sykehus er også et sykehus med akuttkirurgisk funksjon. Denne funksjonen er truet dersom 
man ikke samtidig har riktige fagfolk og nok fagfolk til å ivareta pasienter med behov for respirator 
etter en operasjon. 

Tiden for nye utredninger er forbi. Vi har nok informasjon til å vite konsekvensene av en redusert 
intensivberedskap. 
 
Regjeringen skriver i Hurdalsplattformen at man skal styrke det desentraliserte sykehustilbudet og 
styrke den lokale akuttberedskapen. Å unnlate å prioritere Kirkenes sykehus i denne saken, er et 
eksempel på det motsatte. Muligheten for å behandle syke mennesker på respirator bør ikke være 



væravhengig. 
 
Det er på tide å sørge for at Kirkenes sykehus og Øst-Finnmarks befolkning har en intensivberedskap 
som er i tråd med faglige anbefalinger, et krystallklart stortingsvedtak fra 2020 og en 
sikkerhetspolitisk situasjon som ytterligere forsterker behovet for styrking av økt sivilberedskap ved 
den russiske grensen. 
 
Johan Sverdrups kjente sitat, «All makt i denne sal» fra midten av 1800-tallet gjelder fortsatt dersom 
det finnes politisk vilje. Stortinget må la handling følge ord. 
Bevilg de 15 millioner som trengs på Kirkenes sykehus! 
 

Med vennlig hilsen 

Styret i Sør-Varanger Arbeiderparti. 

Marius Møllersen, styremedlem.
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Sandra Emilie Eliassen Leder Til stede  

Sol Andrea Hasselberg Nestleder Meldt forfall  

Evelina Sæter Tro Johnsen Medlem Til stede  

Aleksander Kysnes Arntzen Medlem Til stede  

Maria Kaliainen Kyrrø  Medlem Forfall  

Eskil Haraldsvik Amundsen Medlem Forfall  

Eline Lilleeng Medlem Til stede  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonslederkoordinator 

Ingebjørg Thorbjørnsen Koordinator, referent 

 
Andre: 
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Sak 01/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det innkalles til møte i Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF på Teams torsdag  
26. januar 2023 kl. 17-19. 
 

Saksnummer Sakens navn 
01/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste 
02/2023 Godkjenning av referat fra 30. november 2022 
03/2023 Årsmelding 2022  
04/2023 Årshjul 2023 
05/2023 Frivillighetsarbeid i Finnmarkssykehuset HF 
06/2023 Eventuelt 

 
 
Sak 02/2023 Godkjenning av referat fra Ungdomsrådsmøte 30. november 

2022 
 
Vedtak: Referat fra Ungdomsrådsmøte 30. november 2022 
godkjennes. 

 
Sak 03/2023  Årsmelding 2022 

Innledning av koordinator, Beate Juliussen.  
    
   Leder tar kontakt med nestleder og for å gjøre ferdig egenvurdering i 
   årsmeldinga. Frist til å gjøre dette ferdig er i uke 5. 

 
Innspill fra koordinator Beate Juliussen; hvordan kan vi jobbe for at 
medlemmene i ungdomsrådet blir trygge på sin rolle, lede møtene og 
være ordstyrere? Et forslag er å se hvordan de andre ungdomsrådene 
jobber. Medlemmene kommer med innspill om dette til neste møte. 
 
Vedtak: Årsmelding 2022 vedtas med de endringer som fremkom i 
møtet.  

 
Sak 04/2023  Årshjul 2023 

Innledning av koordinator, Beate Juliussen. 
 
Psykisk helse ble drøftet da Mette Eriksen fra Pasientombudet holdt 
innlegg på forrige møte. Noen av medlemmene fortalte sine erfaringer 
i kontakt med BUP. Mulig tema på ett møte? 
 
Helgesamling i Hammerfest 5-7.5.23. Forslag om å besøke 
akuttmottaket på Hammerfest sykehus. Møte ungdomsrådet i 
Hammerfest kommune. Tas opp som tema på neste møte.  
 
Vedtak: Innspill til tema tas inn i planen for 2023 
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Sak 05/2023  Frivillighetsarbeid i Finnmarkssykehuset HF 

Koordinator Beate Juliussen innledet i saken.  
 
Det kom følgende forslag til aktiviteter: 
-strikking, filmkveld, maling, kortspill, lesesirkel, teater, Røde kors, 
besøksvenner for ungdom og «Innsats for andre» som er et tiltak i 
skolene. 
 
Vedtak: Ungdomsrådet foreslår følgende for å forbedre samarbeidet 
mellom frivillige organisasjoner og Finnmarkssykehuset HF:  
 
1. Involvere skolenes fag «Innsats for andre» i samarbeid med 

sykehusene/klinikkene.  
 
Sak 06/2023   Eventuelt 

    
   Det fremkom ingen saker under eventuelt.  
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1. Ungdomsrådets sammensetning 

Leder:  Sandra Emilie Eliassen  
Nestleder:  Sol Andre Hasselberg 
Medlemmer:  Eskil Haraldsvik Amundsen 
 Aleksander Kysnes Arntzen 
 Maria Kaliainen Kyrrø 
 Evelina Sæter Tro Johnsen 
 Eline Lilleeng, fra september 

Linus, fra april til august 
  
Koordinatorer: Beate Juliussen, administrasjonsleder og Ingebjørg Thorbjørnsen, 

vernepleier ved Habiliteringstjenesten for barn og unge 
  

 
Ungdomsrådet for 2022 består av 5 jenter og 2 gutter i alderen 13-17 år, og er bosatt i 
Hammerfest, Kirkenes, Porsanger og Alta. I følge mandatet skal Ungdomsrådet bestå av 9 
medlemmer og 4 varamedlemmer. Det er løpende rekruttering til ungdomsrådet, uten at 
en har klart å få inn noen flere.   
 
De aller fleste medlemmene har hatt langvarig kontakt med primærhelsetjenesten, både i 
Finnmarkssykehuset, UNN og andre sykehus. Flere av ungdommene har også erfaring fra 
det å være pårørende.  
 
Les mer om Ungdomsrådet på: https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/ungdomsrad 
Ungdomsrådet kan kontaktes på e-post: ungdomsradet@finnmarkssykehuset.no  
 

2. Mandat 

Ungdomsrådets mandat ble vedtatt i styremøte 21.-22. juni 2017 i styresak 58/2017, og 
revidert i november 2022.  
 
Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom i alderen 12-23 (24) år.  
 
Ungdomsrådet skal:  

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

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

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

 
Se vedlagte mandat.   

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

Ungdomsrådet er et foretaksovergripende organ for ungdoms brukermedvirkning i hele 
Finnmarkssykehuset HF. Ungdomsrådet er sidestilt Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset 
HF, men velges ikke inn i råd og utvalg på samme måte som Brukerutvalget. Ungdomsrådet 
kontaktes for innspill på enkeltsaker og Ungdomsrådet kan fremme saker for 
Finnmarkssykehuset HF. Leder av UR deltar på Brukerutvalgets møte i desember, samt 
dialogmøte med styret i samme møte.   
 
Ungdomsrådets arbeid og prioriteringer styres av medlemmene, og koordinatorene bistår 
rådets arbeid. Referat fra rådets møter legges ut rådets nettside og lagres i sakarkivet 
Elements.   
 
Ungdomsrådet har administrativ forankring i Foretakssekretariatet i administrerende 
direktørs stab. Budsjett og driftsansvar ligger til administrasjonsleder som også har 
sekretærfunksjon. Høsten 2022 ble det ansatt koordinator i 20 % stilling som jobber ved 
Finnmarkssykehuset i Hammerfest.   
 
Koordinator for Ungdomsrådet har følgende oppgaver:  

• Sørge for møteplan, innkalling, sakslister og forberedelse av saker, samt skrive 
referat/protokoll fra ungdomsrådets møter 

• Bistå ungdomsrådets leder og nestleder 
• Organisere intern og ekstern kommunikasjon og formidling fra Ungdomsrådet 
• Organisere valg av nye medlemmer til ungdomsrådet 
• Være kontaktperson for interne og eksterne henvendelser 
• Planlegge program og avvikling av helgesamlinger. Delta som ansvarlige ledere.  
• Sørge for egnet metodikk tilpasset aldersgruppen.  
• Rapportere Ungdomsrådets virksomhet 
• Bistå Ungdomsrådet ved ulike representasjons- og kommunikasjonsoppgaver 

 
En koordinator sitter i direktørens ledergruppe og per i dag er den andre koordinatoren 
ansatt i Habiliteringstjenesten for barn og unge.  
 
Referat/protokoll sendes mellom Brukerutvalget og ungdomsrådet. 
 
Deltakelse og godtgjøring 
Medlemmene i Ungdomsrådet er spredt over hele fylket, slik at det avholdes møter på 
skype/telefon på ettermiddager og det planlegges for 1-2 helgesamlinger. Møtetidspunktet 
legges til ettermiddag/kveld og helg for å ikke få så mye fravær fra skole/jobb. Leder har 
formøte med koordinator. Godtgjøring for møter og reisekostnader følger egne 
retningslinjer. Rådsmedlemmene kan inviteres til frivillig deltakelse på andre interne og 
eksterne oppdrag. Ved eksterne oppdrag skal oppdragsgiver dekke reise og eventuell 
godtgjøring.  
 
 
 

https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/ungdomsrad#referat
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Bakgrunnsdokumenter 
• Nasjonal helse - og sykehusplan (2016–2019) 
• Regjeringens strategi for ungdomshelse (2016-2021) 
• Stortingsmelding nr. 34 (1996-97). Om brukermedvirkning 
• Lov om helseforetak § 35. Brukermedvirkning i helseforetak 
• Barnekonvensjonens artikkel 12 
• Helse Nord sitt oppdragsdokument 2017, 2018 og 2019. 
• Ungdomsråd i helseforetak. Hvorfor og hvordan? Ahus og paraplyorganisasjonen 

Unge funksjonshemmede 
• Barneombudets fagrapport 2013 – Helse på barns premisser 
 

4. Ungdomsrådets arbeid i 2022 

Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF har hatt 4 digitale møter i 2022, en helgesamling i 
Kirkenes samt en nasjonal samling i Tromsø for ledere, nestledere og koordinatorer for 
ungdomsrådene i hele landet.  Det har vært behandlet 41 saker i 2022. 
 
Det ble valgt nye deltakere i ungdomsrådet som ble presentert for hverandre i det digitale 
møtet i april. I juni møttes ungdomsrådet fysisk ved helgesamling i Kirkenes. Her ble det 
omvisning på Kirkenes sykehus og helikopterbasen. Under samlingen var det gruppearbeid 
om blant annet «Ungdom og psykisk helse» – Digital FACT Ung, innspill til Hammerfest nye 
sykehus og innspill til Brukerkonferansen i september. Ungdomsrådet fikk også orientering 
om IPS Ung fra ungdomskoordinator i NAV. NAV fikk innspill fra ungdomsrådet om hva de 
ser på som viktig. Prosjektleder for nye Hammerfest sykehus orienterte om prosjektet og 
fikk innspill fra ungdomsrådet om ungdomsrommet, kunst og trivselsfaktorer på det nye 
sykehuset. Samvalgskoordinator ved Finnmarkssykehuset holdt innlegg om samvalg og 
ungdomsrådet fikk gruppearbeid om tema. Innspillene fra gruppearbeidet fikk 
samvalgskoordinatoren med seg i sitt videre arbeid.  
 
Under det digitale møtet i oktober fikk ungdomsrådet hilse på den nye administrerende 
direktøren, Per Angermo. Han sa at brukerne og spesielt ungdommene er våre viktigste 
partnere for hvordan vi skal bygge fremtidens sykehus. Han 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.  I det samme møtet fikk ungdomsrådet informasjon om digitale 
pasient- og samhandlingstjenester av prosjektleder Tove Sørensen. De trenger en 
brukerrepresentant i brukerpanelet og ønsket at noen fra Ungdomsrådet i 
Finnmarkssykehuset kan være med.  
             
Ungdomsrådet ønsker å bli mer synlig. Både innad i foretaket, men også for ungdom i 
fylket. Det må legges mer vekt på dette i arbeidet fremover.      
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Samarbeid med andre Ungdomsråd 
Det er opprettet et godt samarbeid med andre ungdomsråd i Helse Nord og 22.-23. 
september var det Ungdomsrådene i Helse nord som inviterte de andre ungdomsrådene i 
Norge til samling i Tromsø. Helse Nord RHF finansierte samlingen.  
 
Det var 18 ulike helseforetak representert på møtet, i tillegg deltok Unge 
Funksjonshemmede, Helse Nord RHF, Pasient- og brukerombudet og MED ungdom i fokus. 
Totalt var det 57 deltakere på listen. Alle ungdomsråd i helseforetakene var invitert til å 
delta med leder, nestleder og koordinatorer. Der leder eller nestleder ikke kunne delta, var 
det åpent for at andre medlemmer i 
 
Fra Nordlandssykehuset var det 3 ungdommer som deltok, fra UNN var det 3 ungdommer 
som deltok og fra Finnmarkssykehuset var det 2 ungdommer som deltok fysisk. I tillegg var 
det med koordinatorer og ledsagere.  
Det var lagt opp til et flott program med foredrag, workshop og presentasjoner. Se vedlagte 
referat. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe av koordinatorer fra alle de ulike regionale 
helseforetakene, som skulle jobbe for å få til et nytt nasjonalt seminar i 2024.  
 
 
 

  
Foto: Beate Juliussen /FIN    Sissel Eidhammar/NLSH 
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Deltakelse i råd og utvalg 
Ungdomsrådet er pr i dag ikke med i noen råd og utvalg.  

5. Videre arbeid 

Det skal et nytt ungdomsråd på plass i 2022, samt at det har kommet inn en ekstra 20% 
ressurs sammen med koordinator. I den forbindelse vil det jobbes frem en mer detaljert 
plan for hva Ungdomsrådet skal jobbe med i perioden 2023-2024. Planene som har vært 
tas med i det videre arbeidet.  
• Råd fra ungdomsrådet til helsepersonell 
• Bli mer synlig i helseforetaket 

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

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

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

 

6. Egenvurdering  

Det nye Ungdomsrådet hadde sitt første møte digitalt 4. april 2022. Der snakket vi om valg 
av leder og nestleder, i tillegg så la vi plan over helgesamlingen i Kirkenes og andre 
møteforslag. I juni 2022 så hadde vi i ungdomsrådet vårt første fysiske møte med de nye 
medlemmene. Medlemmene kommer med nyttige forslag og meninger om hvordan rådet 
skal fungere. I starten var ungdomsrådet ikke svært aktiv, men helgemøtet gjorde en stor 
forskjell. Medlemmene ble mer aktiv og ble gode venner. Under helgesamlingen vi hadde, 
så snakket vi med bygg-lederen og hun som hadde ansvaret for kunsten på det nye 
sykehuset som bygges i Hammerfest. Der fikk rådet komme med innspill om hva vi mener 
er viktig, spesielt på ungdomsrommet og barne- og ungdomsavdelinga. I tillegg så fikk vi 
omvisning på Kirkenes sykehus og helikopter basen. Vi ble forklart om hvordan forskjellige 
avdelinger fungerte og hvordan redningsaksjoner foregår. Det var svært lærerikt, i tillegg 
ble vi bedre kjent med hverandre.  
 
22. september var lederen (Sandra Emilie) og medlemmet (Maria Kaliainen) i Tromsø på 
Helse Nord sitt arrangement for brukermedvirkning. Der hadde vi presentasjon om 
brukermedvirkning når man overføres fra barne- og ungdomsavdelingen til voksen 
avdeling med 2 andre fra UNN. Etter deltakelsen på Helse Nord sitt arrangement, hadde 
Ungdomsrådene i Helse Nord et arrangement for alle ungdomsrådene i hele Norge 22.-23. 
september 2022. Her deltok vi og koordinatorene på workshop, der vi blant annet fikk råd 
om rekrutering, hvordan koordinatorene må la ungdommene komme til, la de styre møtene 
selv og vi fikk vite hva andre Ungdomsråd jobbet med. Det var svært interessant og 
lærerikt å få lære om forskjellige måter og teknikker, blant annet Mosjømodellen for 
medvirkning. Det er ting vi tar med oss videre. Selv om UR ikke har hatt så mange møter så 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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har lederen, nestlederen og koordinatorene snakket i god tid før møtene og eventuelle 
andre arrangementer.  
 
Lederen var invitert på helgesamling med de kommunale ungdomsrådene i Troms og 
Finnmark der Hammerfest sitt UR arrangerte. Der fikk hun se på forskjellige 
presentasjoner fra forskjellige UR for eksempel: Hammerfest, Alta, UFR og Grane sitt UR. De 
fortalte om forskjellige prosjekter, mål og metoder som var svært interessant. Hun var med 
på workshop, middager og aktiviteter som fikk ledere og nestledere fra Ungdomsrådene til 
å snakke sammen.  
 
Ellers i år hadde vi et møte i oktober der vi møtte et nytt medlem som er i fra Alta, som vi 
gleder oss til å jobbe og bli kjent med. Vi mener at det har vært et bra år hvor vi har fått vite 
mer om brukermedvirkning, ROS og andre organisasjoner. Vi ser frem til et nytt år med 
flere muligheter og samarbeid med andre organisasjoner.   
 
 
Hammerfest 2. februar 2023 
 
 
Sandra Emilie Eliassen     Sol Andrea Hasselberg 
Leder Ungdomsrådet     Nestleder Ungdomsrådet 

 

7. Vedlegg 

1. Referat fra felles Ungdomsrådssamling 22. og 23.9.22 
2. Mandat for Ungdomsrådet 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ungdomsrådene i Norge 

REFERAT 
Møte i Tromsø 22.-23. september 2022 
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Deltakere på samlingen: 
Det var 18 ulike helseforetak representert på møtet, i tillegg deltok Unge Funksjonshemmede, Helse 
Nord RHF, Pasient- og brukerombudet og MED ungdom i fokus. Totalt var det 57 deltakere på 
listen. Alle ungdomsråd i helseforetakene var invitert til å delta med leder, nestleder og 
koordinatorer. Der leder eller nestleder ikke kunne delta, var det åpent for at andre medlemmer i 
ungdomsrådene kunne være med.   
 

Sykehus Rolle 

Finnmarkssykehuset HF UR medlem 

Finnmarkssykehuset HF Koordinator 

Finnmarkssykehuset HF Leder 

Finnmarkssykehuset HF Koordinator 

Haukeland Universitetssjukehus Leder 

Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen Koordinator 

Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen Nestleder 

Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen Koordinator 

Helgelandssykehuset HF Koordinator 

Helse Fonna HF Nestleder 

Helse Fonna HF Leder 

Helse Fonna HF Koordinator 

Helse Førde HF Koordinator 

Helse Førde HF Koordinator 

Helse Førde HF Leder 

Helse Møre og Romsdal Leder 

Helse Møre og Romsdal Nestleder 

Helse Nord Trøndelag HF Nestleder 

Helse Nord-Trøndelag HF Koordinator 

Helse Nord-Trøndelag HF Leder 

Nordlandssykehuset HF Nestleder 

Nordlandssykehuset HF Koordinator 

Nordlandssykehuset HF Leder 

Oslo universitetssykehus HF. Leder 

Oslo universitetssykehus HF Koordinator 

Oslo universitetssykehus HF Nestleder 

Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg Koordinator 

Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg Nestleder 

Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg Leder 

Sykehuset Innlandet HF Koordinator 

Sykehuset Innlandet HF UR medlem 

Sykehuset Innlandet HF UR medlem 

Sykehuset Telemark Koordinator 

Sykehuset Telemark UR medlem 

Sykehuset Telemark Leder 

Sykehuset Østfold HF Leder 

Sørlandet sykehus HF Leder 

Sørlandet sykehus HF UR medlem 

Sørlandet sykehus HF Koordinator 

Ungdomsrådet St Olavs Hospital Koordinator 

Ungdomsrådet St Olavs Hospital Leder 

Ungdomsrådet St Olavs Hospital Nestleder 

Universitetssykehuset Nord-Norge Leder 

Universitetssykehuset Nord-Norge Koordinator 

Universitetssykehuset Nord-Norge Medhjelper 
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Universitetssykehuset Nord-Norge Medhjelper 

Universitetssykehuset Nord-Norge Koordinator 

Universitetssykehuset Nord-Norge UR medlem 

Universitetssykehuset Nord-Norge UR medlem 

Ålesund sykehus Koordinator 

MED ungdom i fokus Koordinator 

MED ungdom i fokus UR medlem 

MED ungdom i fokus UR medlem 

Unge funksjonshemmede Interessepolitisk leder 

Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede 

Helse Nord RHF Seniorrådgiver 

Helse Nord RHF Rådgiver 

 
 
 

UNGDOMSHELSE – HVOR ER 
VI?  
 
Bolk ledet av Unge 
Funksjonshemmede,  
Siri Espe og Nora Thunem 

Innledning ved Siri Espe og Nora Thunheim. Bolken var lagt opp 
med en kort introduksjon om Unge Funksjonshemmede, og 
deretter en interaktiv del hvor det ble svart på ulike spørsmål via 
Padlet.  

 

Se vedlagt innspill som kom inn.  

MED UNGDOM I FOKUS - 
MEDVIRKNINGSMETODIKK 
 
Felles bolk for alle.  
Ledet av Harald Fåkvam, 
Tjibbe Heijnis og Adam 
Ulvang 

MED Ungdom i Fokus presenterte Mosjømodellen og hvordan de 
jobber med ungdomsmedvirkning i kommunen. De brukte Menti 
for å få innspill og deltakelse.  
  
 

WALK AND TALK 
 
 
 
 

Som en del av programmet var det lagt inn en bolk som het «walk 
and talk». Tanken med denne bolken var at en skulle komme seg 
litt ut av hotellet, snakke med noen en vanligvis ikke snakker med 
og bli bedre kjent.  

Tilbakemeldingene var at det var godt å komme seg litt ut.  

 

HVA ER VIKTIG FOR 
UNGDOM PÅ SYKEHUS? 
HVORDAN SIKRE GODE 
MEDVIRKNINGSPROSESSER 
FOR UNGDOM I 
UNGDOMSRÅDENE?  
Delt bolk – ledet av Adam og 
Tjibbe  
 
Ungdomsrådene 
 
 

Oppsummering av innspill 

Ungdommenes forventninger til koordinator: 

• Være strukturert og forberedt, ha kunnskapen som er 

nødvendig, og ta ansvaret for en del administrative 
oppgaver.  

• Tilrettelegge for den enkelte og for et godt rådsarbeid. 

• Være engasjert og se ungdommene som en ressurs. 

• Samarbeide godt, være positiv, tilgjengelig og tålmodig.  

 
Hva er viktig for ungdomsrådene?  
1. Gode overganger fra barn til voksen 
Når en er ung og syk er en ekstra sårbar og derfor er det ekstra 
viktig å ha en god overgang der en kan trygge ungdommen. For å få 
en god overgang ønsker vi at dere skal introdusere oss for 
behandler, sykepleier, behandlingsrom og behandlingsform som er 
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på voksenavdeling. Gi oss en fast behandler slik at vi slipper å 
gjenfortelle vår sykdomshistorie. Husk at vi er ungdom – vi er ikke 
store barn eller små voksne.  
 
2. Sykehus i nærmiljø 
Det er ikke enkelt å komme tilbake til hverdagen etter et 
sykehusopphold. Hjemmemiljøet er mer enn bare 
kommunehelsetjeneste og kommune. Vi har venner og 
fritidsaktiviteter som er viktig å opprettholde. Det er ingen som 
forbereder oss på at det er vanskelig å komme tilbake til alt dette.  
 
3. Psykisk Helse  
Vi trenger et helhetlig tilbud. Det er på tide å tenke tverrfaglig, slutt 
å dele kroppen inn i forskjellige deler, fordi det er tross alt en 
helhet og en kropp. Kortere ventetider, flere sengeposter særlig nå 
som korona har vært og tallene har økt og vi har blitt lovd bedre 
tiltak. Gjør ord til alvor og se alvoret.  
 
4. Forebygging og oppfølging 
Det er viktig å forebygge for å hindre at små problem utvikler seg 
til å bli store problem, og slik at noe som i utgangspunktet ikke var 
et problem, blir et problem. Det er flere ting som kan være med å 
forebygge, for eksempel bedre oppfølging av helsestasjoner og mer 
undervisning om angst og depresjoner i skolen. Oppfølging er 
viktig, med dette tenker vi spesielt på oppfølging i kommunene 
etter et sykehusopphold. Det kan eksempelvis være at det er noen 
fra kommunen som er der for deg når du kommer hjem fra 
sykehuset slik at en ikke blir stående igjen alene.  
 
5. Gratis helsetjenestetilbud til barn og unge opp til 23 år 
 
6. God organisering, struktur og opplæring i arbeidet vårt 
Ungdomsrådet bør være organisert slik at det gir oss tilgang på 
makta i sykehuset og at det gir oss autoritet til å jobbe selvstendig 
med det ungdomsrådet synes er viktig. Det er viktig med gode 
strukturer rundt oss som gir oss støtte, respekt og mulighet for god 
påvirkning. Vi må få opplæring i rollen vår og hvordan sykehuset 
fungerer for å kunne gjøre den jobben dere trenger at vi gjør.   
 
Det er ungdommene som skal stå i sentrum og det er vi som skal 
bestemme hvilke saker vi skal jobbe med. Koordinatorene skal 
være der for å koordinere ved å hjelpe oss med saksliste, skrive 
referat, ha kunnskap om sykehussystemet og hvem ungdomsrådet 
kan kontakte om det er noe vi skal jobbe med. Koordinatorene 
jobber for oss i ungdomsrådet, men jobber også for sykehuset. Det 
er viktig at rollene til koordinatorene er klart definert. Viktig å 
huske at ungdommene i ungdomsrådet har mange ressurser, spill 
på de ressursene og erfaringene til hver enkelt slik at vi kan jobbe 
med det som engasjerer oss og det vi kan. Koordinatorene kan 
hjelpe oss til å kontakte ressurser eller å få foredragsholdere som 
kan informere om saker dersom vi ønsker det. Viktig at leder og 
nestleder av ungdomsrådet kan være med å ansette koordinator 
slik at vi får en koordinator vi liker og kan samarbeide med. I 
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tillegg får ungdommene får en følelse av å være en del av dette, og 
koordinatoren skjønner rollen sin før den blir ansatt.     

HVORDAN SIKRE GODE 
RAMMER FOR DRIFT AV 
UNGDOMSRÅD 
Delt bolk – ledet av Harald 
Fåkvam 
 
Koordinatorene 

Oppsummering av innspill 
Koordinatorenes forventninger til ungdommene:  

• De deltar på møter og andre avtaler, og stiller forberedt. 
• De er positive, aktive og engasjerte i arbeidet.  
• De viser respekt og åpenhet for andre, og respekterer 

taushetsplikt og andre retningslinjer. 
• De må bidra positivt inn i gruppearbeidet, med god 

kommunikasjon og godt samarbeid.  
 
Koordinatorers innspill til hvordan ungdomsrådenes 
administrative arbeid kan forbedres:  
Rådets interne arbeid  

• Avklare og fordele roller og ansvar i UR blant alle 
ungdommene. Aktivere leder og nestleder. 

• Ivareta formelle innspill og saker systematisk; Jevnlige 

møter i arbeidsutvalget (AU) og i rådet. 

• Referater og informasjonsformidling til 
samarbeidspartnere innen lokalt og regionalt helseforetak 

samt offentligheten. 

• Prioritering av saker  

• Rekruttering: Intervju/ samtaler før ungdommer blir tatt 
inn i rådet. Ansvarliggjøre evt. nye medlemmer i forhold til 

hvilke oppgaver ungdommer i rådet forventes å jobbe med.  

• Jobbe med egne temaer i workshops eller helgesamlinger.  

• Utforme strategi for arbeid med unge i sykehus.  

• Utarbeide hjertesaker 

• Besøk av adm.dir. eller andre fra styret i sykehuset i 
ungdomsrådets møter eller samlinger.  

• Gjøre rådet mer synlig i alle foretakets sykehus. Utarbeide 

kommunikasjonsplan. 

• Samarbeid med ungdomsråd i andre helseforetak i 
regionen eller andre. 

• Samarbeid mellom ungdomsråd nasjonalt.  

Rådets arbeid mot andre aktører 
• Etablere møtearenaer for innspill fra eks. Pasientombudet, 

brukerorganisasjoner etc. elevråd og 

kommunenes/fylkeskommunenes UR, åpen for alle? 

• Synliggjøring på sosiale medier og ved fysisk 

tilstedeværelse. Besøke Barne- og ungdomsavdelinger; 

besøke skoler; holde stands på messer hvor ungdom er.  

• Etablere kontaktmulighet for eksterne/brukere av 
helsetjenester.   

  
Formelle relasjoner til øvrig organisasjon lokalt, regionalt og 
nasjonalt 
Strukturert og planmessig samarbeid med: 

• Brukerutvalget (BU) 

• Direktør  
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• Styret i eget helseforetak 

• Strategisk ledergruppe /Klinikkledelse  

• Helsefellesskapet 

• Regionalt helseforetak.  
 

• Sikre systemer for interregionalt samarbeid 
• Kommunikasjon med HOD/ Helseminister 

 
Noen forslag: Årlige dialogmøter eller annet fast samarbeid med 
ovennevnte aktører, deltagelse på årlig brukerkonferanse, fast 
plass med talerett/forslagsrett i helseforetakets styre og 
Helsefellesskap, utarbeide innspill til helseforetakenes strategiske 
planer og til bestiller- og oppdragsdokument både regionalt og 
nasjonalt.  
 
 

HVEM ER VI FOR DERE?  
Jannicke Bruvik, nasjonalt 
pasient- og brukerombud 

Innledning ved Jannicke Bruvik, nasjonalt pasient- og 

brukerombud.  
 
Innspill til POBO:  

• Lage informasjonsfilm som de ulike ungdomsrådene kan dele 
på sine nettsider/plattformer 

• Møte ungdommen og snakk med de på:  

o Ungdomsklubb 
o Skole 
o Kjøpesenter 

o Treningssenteret 
o Fritidsaktiviteter 

• Bruke mer SoMe der ungdom er (ikke FB) 

• Besøke ungdomsråd jevnlig. Saker kan behandles sammen, 

samle opp erfaringer.  

• Ungdommene kan gi innspill til materiell 

• Møter på sykehusene 

• Være synlig 

• Ungdomsrådene viser at de samarbeider med POBO 

• Klinikkene må vite at det finnes et POBO 

• Gjøre informasjon tilpasset ungdommen: caser fra 

ungdommens hverdag. Eks. kommunale tjenester, fastlege, de 

fleste ungdommer relaterer seg ikke til statusen «syk» 

• Ungdommen har lite informasjon om regler og krav 

AVSLUTNING OG 
OPPSUMMERING 

TILBAKEMELDINGER OM SAMLINGEN 
 
Dette var bra: Lærerikt, gode innledere og opplegg, MED ungdom 
i fokus veldig bra, Viktig at de ulike ungdomsrådene har samles for 
å dele erfaringer og ideer til videre arbeid. Veldig bra, vi trenger å 
samles. Tidsbesparende at ikke alle trenger utvikle det samme. 
Fint å dele opp med koordinator og ungdom slik at vi fikk 
diskutert. 
 
Dette kan bli bedre: Mer pauser, gjerne hvert 45 minutt, dårlig 
tilrettelagt fra hotellet med allergier (særlig middag, her burde vi 
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hatt buffet). Ønsker mer involvering fra ungdomsrådene i forkant 
for å sette dagsorden. Hva videre? Hva skal skje videre med f.eks. 
innspillene om drømmekoordinator? Ønsker konkrete mål fra 
hvert ungdomsråd for neste samling. Ønsket med om rekruttering 
og utveksle erfaringer om dette. Mosjøen-modellen traff ikke helt 
for arbeidet i helseforetak. 
 
VIDERE ARBEID 

• Referatet legges ut på FB siden til koordinatorene, slik 

at det kan deles som hvert HF ønsker.  

• Det sendes et felles brev fra alle ungdomsrådene til 

helse- og omsorgsministeren. Det sendes et utkast på 
brevet før det sendes til ministeren. 

• Videre kontakt i aktuelle fora: 
o Facebook-gruppe for ledere og nestledere ungdomsråd: 

Ungdomsråd i landet 
o Facebook-gruppe for koordinatorer: 

Ungdomsrådskoordinatorer 
 

NYTT NASJONALT SEMINAR 
2024 

Arbeidsgruppe for nytt nasjonalt seminar 2024 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe av koordinatorer fra alle de 
ulike regionale helseforetakene, som skulle jobbe for å få til 
et nytt nasjonalt seminar i 2024. Gruppen suppleres med 
en ungdom fra hver region. Koordinatorer i 
arbeidsgruppen iverksetter innkalling av ungdommer.  
 
De utvalgte koordinatorene er:  
 

- Hele Midt: Mads Bøhle, mads@teamtrivsel.no  

- Helse Sør Øst: Christine Vagstad Johansen, 
Christine.Vagstad.Johansen@sykehuset-innlandet.no  

- Helse Vest: Per Nikolai Solheim,  
per.nikolai.solheim@helse-forde.no  

- Helse Nord: Sissel Eidhammer, 
Sissel.Eidhammer@nordlandssykehuset.no  

Initiativ til første møte i arbeidsgruppa tas fra Helse Nord.  
 

 

 
Vedlegg:  

1. Innspill til Unge Funksjonshemmede 
2. Presentasjon og innspill MED ungdom i fokus 
3. Presentasjoner fra samlingen 

 
 
 
 
 
 

mailto:mads@teamtrivsel.no
mailto:Christine.Vagstad.Johansen@sykehuset-innlandet.no
mailto:per.nikolai.solheim@helse-forde.no
mailto:Sissel.Eidhammer@nordlandssykehuset.no
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NOEN BILDER FRA SAMLINGEN 
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Mandat for ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF 

 Grunnlag og formål 
Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom 12-23 (24) år. 
Ungdomsrådets rolle er å ivareta prinsippet om at det er pasientens behov som skal være 
førende for struktur og innhold i Finnmarkssykehuset. 
Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ og en høringsinstans for Finnmarkssykehuset for 
å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. 
Ungdomsrådet skal være en kunnskapskilde til forbedring av Finnmarkssykehuset.  
Ungdomsrådet skal foreslå tiltak som Finnmarkssykehuset kan bruke for å forbedre sitt tilbud til 
ungdom. 

 Rekruttering, representasjon og oppnevning 

Rekruttering 

I tillegg til allmenn utlysning vil brukerorganisasjoner inviteres til å nominere kandidater til 
ungdomsrådet. 

Representasjon 

Medlemmene bør i sum ha tilknytning til både somatikk og psykisk helsevern og også rus. Øst, 
Midt- og Vest-Finnmark skal være representert. Det skal være medlem med samisk språk- og 
kulturkompetanse.  
Det skal være jevn kjønnsfordeling og en viss aldersspredning innenfor alderen 12-23 (24) år. 
Medlemmer under 18 år må ha samtykke fra foresatt til å sitte i rådet. 
Det skal være vararepresentanter, men ikke personlig vara. Dersom et medlem flytter ut av 
fylket skal denne søke permisjon eller fritak fra vervet. Dette gjelder ikke ved flytting i 
forbindelse med skolegang/studier. Administrerende direktør kan supplere listen over 
vararepresentanter. 

Oppnevning 

Administrerende direktør oppnevner medlemmer på bakgrunn av innkomne forslag eller 
ønsker. 

Varighet 

Medlemmene sitter i 2 år, med mulighet for gjenoppnevning. Det er ikke er ønskelig at hele rådet 
skiftes ut samtidig. 

 Organisering 
Ungdomsrådet er et overordnet organ og skal arbeide for ungdoms brukermedvirkning i alle 
Finnmarkssykehuset HFs klinikker.   
Ungdomsrådet skal bestå av 9 medlemmer og 4 varamedlemmer. Administrerende direktør 
utnevner leder og nestleder. Koordinatorer fra Finnmarkssykehuset skal understøtte 
ungdomsrådet. 

http://www.helsenord.no/
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Møter 

Ungdomsrådet skal ha 4 – 6 årlige møter. Møtene kan avvikles digitalt. Ett møte kan erstattes 
med helgesamling. Det arrangeres også en helgesamling regionalt annet hvert år, og en 
landsdekkende samling annet hvert år.  
I tillegg kan ungdomsrådet/medlemmer i ungdomsrådet inviteres av Finnmarkssykehuset til 
deltakelse ved møter med ledelse, foredrag etc. 

Samarbeid med foretakets koordinatorer 

Foretaket har to koordinatorer som skal ivareta daglig drift av ungdomsrådet. Koordinatorene 
skal: 
• sørge for møteplan, innkalling, sakslister og forberedelse av saker, samt skrive 

referat/protokoll fra ungdomsrådets møter 

• bistå ungdomsrådets leder og nestleder 

• organisere intern og ekstern kommunikasjon og formidling fra Ungdomsrådet 

• organisere valg av nye medlemmer til ungdomsrådet 

• Være kontaktperson for interne og eksterne henvendelser 

• Planlegge program og avvikling av helgesamlinger. Delta som ansvarlige ledere.  

• Sørge for egnet metodikk tilpasset aldersgruppen.  

• Rapportere Ungdomsrådets virksomhet 

• Bistå Ungdomsrådet ved ulike representasjons- og kommunikasjonsoppgaver 

Samarbeid med klinikkenes kontaktpersoner 

Fra klinikkene opprettes det en kontaktperson for BUP, en fra VPP og en fra barne- og 
ungdomsavdelinga som koordinatorene kan kontakte ved behov og for videreformidling av 
informasjon ut i klinikkene. Både Ungdomsrådet og Finnmarkssykehuset HFs klinikker kan 
komme med saksforslag. Ungdomsrådets arbeid og prioriteringer skal eies av rådet selv. 

Samarbeid med brukerutvalget 

Det skal være et samarbeid med Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset. Ungdomsrådets leder 
møter i årlig brukerutvalgsmøte med styret for å orientere om aktuelle saker. Sakslister og 
referat/protokoll sendes rutinemessig mellom utvalgene.  

Taushetsplikt 

Medlemmene har taushetsplikt, som betyr at det som deles av personlige erfaringer i rådet ikke 
skal deles med noen andre. Taushetsplikten gjelder særlig personlige opplysninger om 
pasienter. Taushetserklæring skal undertegnes. 

 Oppgaver 
Medlemmene kan dele sine erfaringer med hverandre dersom de føler for det.  
Ungdomsrådet skal: 
• Fremme brukerperspektivet som ungdom for helsepersonell, sykehusledelse og 

helsemyndigheter ved å gi konkrete råd for forbedring av tjenester til ungdom i 
Finnmarkssykehuset og dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte for annen ungdom 

• Gi konkrete råd om forbedring av tjenester til ungdom i Finnmarkssykehuset og fremme 

synspunkter og saker som kan være viktige for å kunne forbedre Finnmarkssykehusets tilbud 
til unge brukere og pårørende 
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 Godtgjøring 
 

Satsene for honorering for ungdomsrådet settes av Helse Nord RHF, se RL10048. Satsene 
justeres hvert annet år, og første gang satsene for Ungdomsrådene ble satt av Helse Nord RHF 
var i 2022.  
 

 Relevante linker 
Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF 
 
RL10048 Honorering av brukermedvirkning i Helse Nord 
 
Ungdomsråd i helseforetak – hvorfor og hvordan (2015) 
 
Medvirkningshåndboka – metoder for å involvere barn og unge i viktige saker 
 
Prinsipper og råd: barn og unges medvirkning på systemnivå 
 
 
 
 
 

https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/ungdomsrad
https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/publikasjoner/ungdomshelse/ungdomsrad-i-helseforetak-hvorfor-og-hvordan-2015/
https://www.barneombudet.no/uploads/documents/Publikasjoner/Andre-publikasjoner/Medvirkningshaandboka.pdf
https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/barn_og_unges_medvirkning___veileder/
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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  

Alf Bjørn Medlem Meldt forfall  

Solveig Methi Medlem Til stede  

Knut Harald Eriksen Medlem Til stede  

Susanne Elisabeth Siri Medlem Meldt forfall  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonsleder (referent) 

Vivi Brenden Bech Kvalitets- og utviklingsleder, deltok på sak 9/2023 

 
Andre: 

Mette Elisabeth Eriksen Pasient- og brukerombud 

Katrine Prydz Stipendiat, Finnmarkssykehuset  
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Sak 01/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Det innkalles til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt 
møteplan torsdag 26. januar 2023 digitalt kl. 09.00-11.30.   
 

Saksnummer Sakens navn 
01/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste 
02/2023 Godkjenning av referat fra BU møte 13. desember 2022 
03/2023 Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg møte 12. januar 2023 
04/2023 Pasient- og brukerombudet 
05/2023 Katrine Prydz orienterer om eksempel på forskning med brukermedvirkning  
06/2023 I samarbeid med brukerutvalget og ungdomsrådet kartlegge og forbedre samarbeid med 

frivillige organisasjoner.  
07/2023 Revidering av mandat for Brukerutvalget  
08/2023 Saker det er ønskelig å jobbe med i 2023, innspill fra Brukerutvalget:   
09/2023 Orienteringssaker 

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

10/2023 Referatsaker 
11/2023 Eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 02/2023 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
13. desember 2022 

 
Vedtak: Referatet fra brukerutvalgsmøte 13. desember 2022 
godkjennes.  

 

Sak 03/2023 Referat AU-møte 12. januar 2023 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 12. januar 2023 til 
orientering. 
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Sak 04/2023 Orientering fra Pasient- og brukerombudet 
Pasient- og brukerombud, Mette Elisabeth Eriksen innledet i saken.  
 
Årsmeldingen for 2022 er snart klar, og for første gang kommer det en 
nasjonal årsmelding. Ser at det ikke er store endringer fra tidligere år. 
Vil også si at vi er pasient-, bruker-, og pårørendeombud.   
 
Utfordringer som pasient- og brukerombudet får inn henvendelser på 
er:  
- Pasientreiser 

Det er en utfordring med lang reisevei til sykehus for gamle og syke 
mennesker. Da er det viktig å få til en fornuftig og human 
behandling av de som skal reise. Regelverket er stivbent og ikke 
tilpasset Finnmarkspasientene. Dette må opp på dagsorden.  

- Økonomien til helseforetaket 
Hvordan vil virkeligheten for pasientene bli fremover. Viktig å følge 
med på utviklinga.  

- Rekruttering 
Er bekymret for hvordan en skal få til god rekruttering. Mye negativ 
omtale i media hjelper ikke på rekruttering og stabilisering.  

- Samhandling 
Samhandling mellom helseforetak og kommuner er viktig. Har også 
veiledningsansvar og veiledningsplikt overfor kommunene.  

 
Pasient- og brukerombudet er tilgjengelig og det er vår jobb å løfte opp 
viktige problemstillinger.  

    
Spørsmål, kommentarer og svar:  

 Pårørende 
Bra at dere også er pårørendeombud, det er mange som har behov for 
at pårørende snakker deres sak.  

 
 Pasientreiser 
 Hva kan gjøres sammen overfor Pasientreiser for å få til endring av 

regelverket? Det sliter ut folk, og det er en del som må si nei til 
behandling fordi de har ikke råd til å reise, eller fordi det blir for 
tungvint.  

 
Ledsager og koordinator for å kunne reise  
Mange har behov for ledsager og koordinator for å kunne reise til 
undersøkelser og behandling. Mennesker i sårbare situasjoner som ikke 
har ressurser til å koordinere reiser, timer og ikke minst innsending av 
reiseregning i etterkant av behandlingen. Folk er oppskaket. Det er 
pasienten som må dekke kostnadene for ledsager, og med hotellprisene 
som er i Tromsø for tiden, blir det fort mange tusen kroner pr tur å 
betale. For 2023 dekkes det inntil kr 655 pr døgn. Ett enkelt søk på nett 
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viser at en natt for en person på Pingvinhotellet koster over 2000 
kroner. Da blir det dyrt for pasienten om en må ha overnatting på turen.  
 
Utdanning, rekruttering og stabilisering:  
Ser at det er mange som sliter med matte for å komme inn på 
sykepleierutdanning. Bør være mer fokus på å få gjennomført 
sommerkurs eller lignende i matte, slik at vi klarer å få flere lokale til å 
ta sykepleierutdanning. I dag er det mange sørfra som går 
sykepleierutdanningen i Hammerfest. Det viser seg at disse ikke blir 
værende over tid. Det er også viktig å få til videreutdanning lokalt. 
Mange av de som skal videreutdanne seg er nyetablerte med små barn. 
Da er det vanskelig å reise bort i to år for å ta videreutdanning.  
Se på muligheten for gratis videreutdanning og plikttjeneste i fem år, 
slik de gjør det i forsvaret.  

 
 Omorganisering av Finnmarkssykehuset 
 Er veldig bekymret med tanke på omorganiseringen av 

Finnmarkssykehuset. En vet hva en slik omorganisering gjør med 
arbeidsmiljøet. Her må Brukerutvalget være veldig på vakt.  

 
 Den økonomiske situasjonen 
 Hvordan vil situasjonen bli for pasientene når det skal spares så mye 

penger?   
 
Vedtak:  
1. Informasjon fra pasient- og brukerombudet tas til orientering.     

 

Sak 05/2023 Katrine Prydz orienterer om eksempel på forskning med 
brukermedvirkning 

 LIS lege og forsker, Katrine Prydz innledet i saken.   
 Jobber med forskningsprosjektet «From student to professional – 

mastering the non-techical skills? Assessment tools and effects of multi-
professional»   

 
 Ved utarbeidelsen av skjema for ikke-tekniske ferdigheter har det vært 

stor grad av brukermedvirkning, hvor leder av Brukerutvalget ved Kjell 
Magne Johansen og Brukerutvalget har bidratt. Deltakelsen fra 
Brukerutvalget har gjort resultatet bedre og mer relevant.  

     
 Vedtak:  

1. Informasjon på forskning med brukermedvirkning tas til 
orientering.  
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Sak 06/2023 I samarbeid med brukerutvalget og ungdomsrådet 
kartlegge og forbedre samarbeid med frivillige 
organisasjoner.   

 Administrasjonsleder, Beate Juliussen innledet i saken.  
  

Spørsmål, kommentarer og svar:  
Det er et stort savn å kunne samles på sykehuset. På Kirkenes sykehus 
er det ingen felles stue lengre. Kanskje en kan bruke foajeen i større 
grad på ettermiddag/kveld for å få noe aktivitet der?  
 
Skal en ha mer samarbeid med frivillige organisasjoner er det viktig at 
det finne koordinatorer som kan ha den kontakten. Viktig å avklare med 
sykehusene/klinikkene om det lar seg gjøre å gjennomføre aktiviteter. 
Noen av pasientene må kanskje følges til rommet eller stedet det er 
aktivitet.  
 
Kan frivillige organisasjoner ha sangstund, lesestund o.l.?  
 
Få ut informasjon via QR koder og skjerm om frivillige organisasjoner, 
likepersoner som er aktuelle på den enkelte avdeling.  
 
Brukerutvalgsmedlemmene kan jobbe med egne organisasjoner for å 
gjøre informasjon tilgjengelig.  
 
Få organisasjoner inn i sykehusene for å markere ulike dager, 
eksempelvis kunne Mental Helse hatt stand på sykehusene for å 
markere verdens dagen for psykisk helse.  
 
Det er viktig at sykehusene/klinikkene opprettholder kontakt med 
lokale lag og foreninger.  

    
 Vedtak:  

Brukerutvalget foreslår følgende for å forbedre samarbeidet mellom 
frivillige organisasjoner og Finnmarkssykehuset HF:  
1. Brukerutvalget ser det som positivt å øke samarbeidet mellom 

frivillige organisasjoner og sykehusene/klinikkene. For å få dette til 
må det være en form for koordinering og kontaktperson på det 
enkelte sykehus/klinikk.   

2. Brukerutvalget oppfordrer Finnmarkssykehuset å legge til rette for 
at frivillige organisasjoner kan få ut relevant informasjon på 
sykehusene, gjerne ved bruk av skjermer og QR koder.  

3. Brukerutvalget oppfordrer at Finnmarkssykehuset legger til rette 
for at frivillige organisasjoner kan invitere til aktiviteter i passende 
lokaler på sykehusene/klinikkene.  
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Sak 07/2023 Revidering av mandat for Brukerutvalget 

 Administrasjonsleder, Beate Juliussen innledet i saken.  
  
  
 Spørsmål, kommentarer og svar: 
 Til dette punktet i mandatet legges det til en setning på slutten: 

«Brukerutvalget kan på fritt grunnlag be om saksutredning om forhold 
som brukerutvalget ønsker å ta opp til behandling. Saker som ønskes 
tatt opp til behandling må meldes minimum 14 dager før planlagt 
møte.» 

          
Vedtak:  
Brukerutvalget foreslår at mandatet med de endringer som fremkom 
legges frem for administrerende direktør for endelig beslutning. 
 

Sak 08/2023 Saker det er ønskelig å jobbe med i 2023, innspill fra 
Brukerutvalget 

 Ønsker å se på helheten av det som leveres av spesialisthelsetjenesten 
til pasientene. Hva finnes i dag.  

 
 Pasientreiser og hvordan Brukerutvalget kan påvirke hvordan 

lovverket skal være.  
 
 Følge opp rapporten for utvikling av spesialisthelsetjenester som kan 

leveres i Vadsø.  
 
 Mental Helse/psykisk helsevern og rus – ha det som eget tema når vi 

møtes i Alta, og invitere flere til å innlede om saken. Hvordan kan 
pasienter følges opp når de har vært i et behandlingsforløp. 
Informasjon til pasienter og pårørende. Oppfølging av kommune 
psykologer.  

 
 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. Møte kreftkoordinatorene, 

hvordan er samspillet/samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten 
og kommunene. Overgangen fra sykehus til kommune.    

     
Vedtak:  
Koordinator for Brukerutvalget jobber for å implementere ønskede 
saker inn i sakslista for 2023.  
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Sak 09/2023 Orienteringssaker 

 
1. Muntlig informasjon fra BU leder 

a. Orientering fra møter i prosjektstyret NHS. 
b. Leder har gått inn som brukerrepresentant i arbeidsgruppen  

for trygg akuttmedisin.   
c. Styremøter 

 
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  

a. Klinisk etikk komite (KEK) 
Tommen orienterte om KEK og den økonomiske situasjonen. 
Leder av KEK har trukket seg etter at budsjettet er strammet 
inn. Har nå kun 4 medlemmer. Må ha et budsjett for å kunne 
jobbe. Har ikke midler til å delta på samlinger som vi må ha 
for å kunne være med i KEK. Er veldig bekymret. Leder kan 
ikke jobbe med så stramme budsjett. Tommen sender en 
henvendelse til FFS v/ Vivi Brenden Bech. Brukerutvalget er 
bekymret for at KEK ikke får gjennomført sine oppgaver når 
den økonomiske situasjonen er slik den er, og ser med 
beklagelse at leder trekker seg på grunn av manglende 
budsjett.  

b. Astrid Daniloff orienterte om møter i kvalitetsutvalget.  
c. Solveig Methi orienterte om møter i strategisk 

samarbeidsutvalg.  
 

3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a. Intensivavdelingen ved Kirkenes sykehus 

Kvalitets- og utviklingsleder, Vivi Brenden Bech orienterte 
om intensivnivå Kirkenes sykehus. Det skal gjennomføres en 
risiko- og sårbarhetsanalyse. Det vil ikke bli gjort noen 
endring av nivå før dette er gjennomført og saken har vært til 
behandling i styret mars 2023.  
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Folk i Øst-Finnmark er forbannet, utrygge og redde. Flere 
truer med å flytte. Skjønner at det er budsjetter en må 
forholde seg til, men vi må si fra. Det er viktig å få dette på 
plass øyeblikkelig.  
Er det slik at en tenker å gå ned på intensivnivå fordi en har 
fått anestesilege på helikopter og fly?  
Svar: Forskutterer ikke ROS analysen som skal gjøres. FIN 
har hatt trykk på denne saken og har bedt om å få midler til 
dette.  
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b. Finnmarkssykehuset 2.0 – mandat 
Kvalitets- og utviklingsleder, Vivi Brenden Bech orienterte 
om mandatet for ny organisering av Finnmarkssykehuset, til 
en tverrgående faglig ledelse. I dag er FIN organisert i fire 
klinikker, med stedlig ledelse. Det skal gjøres en utredning 
for tverrgående faglig ledelse, lik ledelsen som andre 
helseforetak i Helse Nord og stort sett resten av Norge har. Se 
kronikk fra administrerende direktør som legges ved 
referatet for mer utfyllende informasjon.  Det skal være en 
brukerrepresentant med i prosjektgruppa.  
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Hvordan blir det for pasientene med den nye 
organiseringen? Blir det eksempelvis lungeleger kun på ett 
sykehus? Blir det mer reiser for pasientene?  
Svar: Endring av organiseringen skal ikke påvirke 
pasienttilbudet. Vårt mål er at pasienten skal få behandling 
så nært som mulig, og på rett nivå. Hvor pasienten skal 
behandles skal ikke vurderes i dette prosjektet, det kommer 
inn under funksjonsfordeling 
 
Solveig Methi ble valgt som brukerrepresentant til 
prosjektgruppa FIN 2.0 
 

c. Personalportalen 
Ber om at den enkelte som trenger hjelp og bistand tar 
kontakt med koordinator for opplæring.  

 
Vedtak: 
1. Brukerutvalgsmedlem Tommen Hermo sender en henvendelse til 

FFS v/ Vivi Brenden Bech angående Klinisk Etikk Komite (KEK). 
Brukerutvalget er bekymret for at KEK ikke får gjennomført sine 
oppgaver når den økonomiske situasjonen er slik den er, og ser 
med beklagelse at leder trekker seg på grunn av manglende 
budsjett. 

2. Brukerutvalgsmedlem Solveig Methi ble valgt som 
brukerrepresentant til prosjektgruppa Finnmarkssykehuset 2.0 

3. Brukerutvalget tar informasjon til orientering.    
 

Sak 10/2023 Referatsaker 

      
Vedtak:  
Brukerutvalget tar referatene fra RBU til orientering.  
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Sak 11/2023 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 

 



 

Møteprotokoll 
Utvalg: Informasjons- og drøftingsmøte 

Møtested: Teams    

Dato: 14.02.2023 

Tidspunkt: 12:00 - 14:00 

 

Til stede: 

Navn Stilling  
Frank Pleym Stokvold   
Hanne Karin Vang   
Thoralf Enge FIN, Foretakstillitsvalgt  
Marit Karlstrøm   
Ingvild Skjerping Dahl   
Judith Helene Fjeldberg   
Silje Eliseussen Nilsen   
Kicki (Kristina) Eriksson Nytun   
Odd Torbjørnsen   
Stian Johnsen   
Henriette Johnsen Joks   
Karen Bergljot Lorentzen   
Oda Uhlen Solheim Beredskapskoordinator  
Espen Lindi Olsen   
Kenneth Grav HR-leder  
Lill-Gunn Kivijervi Økonomileder  
Vivi Brenden Bech Kvalitets- og utviklingsleder  
Harald Gunnar Sunde Medisinsk fagleder  
Beate Juliussen Administrasjonsleder  
Eirik Palm Kommunikasjonsleder  

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Sigrid Skalle Jensen Rådgiver personal og org 
Astrid Balto Olsen Administrasjonskonsulent 

 

Merknad i møte: 

Mariann Smith-Novik deltok for Norsk psykologforening. 



Saksliste 
 

Utvalgs-
saksnr. 

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

 5/23 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 6/23 Valg protokollsignering  
 7/23 Virksomhetsrapport 1/2023 - Ettersendes fredag 10. februar 2023  
 8/23 Foreløpig årsregnskap 2022 - Muntlig orientering  
 9/23 Oppdragsdokument 2023 Finnmarkssykehuset HF  
 10/23 Tertialrapport 3 2022 bygge- og utviklingsprosjekt  
 11/23 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2022 - 

orienteringssak 
 

 12/23 Eventuelt  
 

5/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Informasjons- og drøftingsmøtes behandling av sak 5/2023 i møte den 14.02.2023: 

 

Behandling 

Kommentar fra NSF: 
Virksomhetsrapporten kan ikke drøftes. Pga. at den kommer sent må det bli en informasjonssak. 

Svar fra Arbeidsgiver: 
Regnskapet stenges 9. virkedag og det kan medføre at rapporten kommer tett opp mot informasjons- og 
drøftingsmøte. 

  

 

Vedtak 

Partene er enige om følgende: 
Innkalling og saksliste ble godkjent med de innspill som kom på møtet. 

 



 
 
 

6/23 Valg protokollsignering 
 

Informasjons- og drøftingsmøtes behandling av sak 6/2023 i møte den 14.02.2023: 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Fra arbeidstakersiden ble Frank Pleym Stokvold og Stian Johnsen valgt til signering av protokollen. HR-leder 
Kenneth Grav signerer fra arbeidsgiversiden. 

 



 
 
 

7/23 Virksomhetsrapport 1/2023 - Ettersendes fredag 10. februar 2023 
 

Informasjons- og drøftingsmøtes behandling av sak 7/2023 i møte den 14.02.2023: 

 

Behandling 

Økonomileder Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken iht. virksomhetsrapport 1/2023. 

Dersom innspill til virksomhetsrapport sendes til arbeidstakerrepresentanter i styret må økonomileder 
få disse innspillene så arbeidsgiver kan svare disse ut på møtet. 

Finnmarkssykehuset skal ha 15% digitale konsultasjoner. Fordelingen mellom somatikk og PHR er under 
arbeid. 

Administrative månedsverk manglet i rapporten. Svar: Dette rettes opp før rapporten sendes til 
styrebehandling. 

Kommentar til ulikt utstyrsinnkjøp i på tvers av foretaket. Svar: det foreligger ikke prosedyrer for dette 
på nåvendende tidspunkt, men det er igangsatt et arbeid for anskaffelse av likt utstyr på tvers av 
foretaket. 

Arbeidsgiveravgift er innført for inntekter over 750000. Dette er ikke med i budsjett, men foretaket har 
fått signaler om at dette vil kompenseres. 

  

 

Vedtak 

Partene er enige om følgende: 

Partene tar styresaken Virksomhetsrapport 1 2023 Finnmarkssykehuset til orientering med de innspill som 
kom på møtet. 

 



 
 
 

8/23 Foreløpig årsregnskap 2022 - Muntlig orientering 
 

Informasjons- og drøftingsmøtes behandling av sak 8/2023 i møte den 14.02.2023: 

 

Behandling 

Økonomileder Lill-Gunn Kivijervi orienterte om foreløpig regnskap 2022. 

Resultatkrav +24 
Prognose:  -206. 

Foreløpig resultatet ble -182 

Foretaket fikk 46 mill i engangstilskudd på slutten av året, samt at foretaket har en buffer på topp. 
Omstillingsutfordring i 2023 endres fra -230 til -204 mill. 
Resultatet ble 158 mill i negativt resultat. 

Endelig regnskap skal styrebehandles i mars 2023., 

Ingen kommentarer eller spørsmål til saken. 

  

 

Vedtak 

Partene er enige om følgende: 
Partene tar styresaken foreløpig regnskap tas til orientering. 

 



 
 
 

9/23 Oppdragsdokument 2023 Finnmarkssykehuset HF 
 

Informasjons- og drøftingsmøtes behandling av sak 9/2023 i møte den 14.02.2023: 

 

Behandling 

Ledergruppen skal behandle Oppdragsdokumentet i foretaksledelsen i neste uke og da skal det velges ut 
området som skal ROS-analyseres. 

Viktig at det kommuniseres at intensivtilbudet i Øst er viktig. Svar: Foretaket har vært i dialog med Helse 
Nord RHF om intensivkapasitet på Kirkenes sykehus. Det har ikke vært meldt inn noe om denne saken i 
høringsprosessen til OD-2023. 

Resultatkrav på 50 mill. Styret i FIN har godkjent negativt avvik på 9.4 mill. pr. måned. Dette går ikke 
opp. Svar: Det er styre i Helse Nord RHF som vedtar og hvis det blir 50 mill. så må vi utarbeide ytterligere 
tiltak. 

  

Protokolltilførsel fra NSF: 

Alle omstillingstiltak som kan ha negative effekter på pasienter og behandlingstilbud må beskrives 
utførlig, og det må gjøres grundige risikoanalyser av alle tiltak med fokus på blant annet 
pasientsikkerhet, økonomi, arbeidsmiljø og stabilisering/rekruttering. Behovet for samarbeid, 
involvering og  reell medvirkning øker under krevende omstillingsperioder. Vi understreker viktigheten 
av involvering, medvirkning og forankring hos ansatte. Tillitsvalgte og vernetjenesten må inviteres inn i 
arbeidet med dette på tidlig tidspunkt. 

Denne protokolltilførselen støttes av DNLF Overleger, DNLF Yngre leger, Rest Akademikerne, 
Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen, Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, 
Norsk fysioterapeutforbundet, Norsk ergoterapeut forbund, Den norske jordmorforening, Norsk 
radiograf forbund, Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon og Norsk Psykologforening. 

  

 

Vedtak 

Partene er enige om følgende: 
Partene tar styresaken Oppdragsdokument 2023 Finnmarkssykehuset til orientering med de innspill som 
kom på møtet. 

 



 
 
 

10/23 Tertialrapport 3 2022 bygge- og utviklingsprosjekt 
 

Informasjons- og drøftingsmøtes behandling av sak 10/2023 i møte den 14.02.2023: 

 

Behandling 

Espen Hansen og Violet Karoliussen deltok på møtet under behandling av saken. Espen Hansen innledet 
om byggeprosjektet og Violet Karoliussen innledet om OU-prosessen. 

Det jobbes med felles kiosk og kafe i nye Hammerfest sykehus. 

Kan bygge utvides med 30% i henhold til krav. Svar: På dagens tomt er det ikke utvidelses muligheter. 
Det som er lagt til grunn er utvidelsesmuligheter ut i havet. 

Det er inngått forlik med Hammerfest Energi. Hva beløpet blir er ikke avklart. 

  

Protokolltilførsel fra DNLF Overleger: 

Leder for Prosjektgruppen NHS orienterte i dag om fremdriften ved vårt nye sykehusbygg i 
Hammerfest.  Han sier det ikke er utvidingsmuligheter på tomten.   

Det skal være mulighet for en utvidelse på 30-50% ved alle nye sykehusbygg.  Økonomisjef Lill-Gunn 
Kivijervi sier at det er mulighet for utvidelse i havet.   Dette mener jeg ikke er en realistisk mulighet. 

Vår nye AD har bestemt at alle ansatte skal inn NHS bygget når det står ferdig.  Det har vært gjort en 
grundig ROS- analyse som har vist at det ikke  vil være bra.  

Det er ikke planer om å beholde noe av den gamle byggingsmassen  for å ha tilgang til eget ekstra 
kontorareal.  Dette er svært bekymringsfullt. Legeforeningen ber om at dette blir vurdert på nytt. 

 

Vedtak 

Partene er enige om følgende: 
Partene tar styresaken tertialrapport 3 bygge og utviklingsprosjekt til orientering med de innspill som kom 
på møtet. 

 



 
 
 

11/23 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2022 - orienteringssak 
 

Informasjons- og drøftingsmøtes behandling av sak 11/2023 i møte den 14.02.2023: 

 

Behandling 

Det blir gitt oppdatert informasjon om Helikopterlandingsplass i Kirkenes på neste informasjons- og 
drøftingsmøte. 

Etterskrift 
Tilsyn hos Norsk luftambulanse(NLA) fra luftfartstilsynet ble lukket 02.12.2022. Midlertidig baseløsning 
er godkjent av luftfartstilsynet og arbeidstilsynet. Styret i Finnmarkssykehuset får sak om 
helikopterlandingsplass til behandling i mars, dvs. at styresaken kommer til informasjons- og 
drøftingsmøtet samme måned. 

 

Vedtak 

Partene er enige om følgende: 
Partene tar styresaken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2022 til orientering med 
de innspill som kom på møtet. 

 



 
 
 

12/23 Eventuelt 
 

Informasjons- og drøftingsmøtes behandling av sak 12/2023 i møte den 14.02.2023: 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Eventuelt sak 1: 
Citrix-løsningen fungerer ikke når tillitsvalgte er på reise og foretaket bør derfor gi foretakstillitsvalget 
mobiltkontor PC. 
Svar: Vi må følge budsjettene. Det kommer nye løsninger for pålogging. 

Eventuelt sak 2: 
Dette er siste informasjons- og drøftingsmøte for Kicki 
Arbeidsgiver takker for innsatsen som foretakstillitsvalgt. 
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Referat FAMU 16.02.23 

Arbeidstakerrepresentant Organisasjon Til stede 
Frank Stokvold  FTV Fagforbundet X 

Kicki Nytun  FTV NSF X 

Odd Torbjørnsen FTV NITO X 

Thoralf Enge FTV DNLF Forfall 

Oda Solheim FVO X 

 

Arbeidsgiverrepresentant Stilling Til stede 
Per Angermo  Foretaksleder Forfall 

Kenneth Grav  HR-leder X 

Jørgen Nilsen Klinikkleder Hammerfest Carlo Mortensen deltok 

Trond Ivar Carlson Klinikkleder prehospital Amund Peder Teigmo deltok 

Ole Martin Olsen  Drift- og eiendomsleder X 

Sigrid Jensen Personal og organisasjon (vara) X 

 

Andre Stilling Til stede 
Luella Skogsholm Doorman Sør-Varanger BHT X 

Andreas Ertesvåg Seniorrådgiver (referent) X 

 

Saksnr: Sakens navn Ansvarlig 

01/23 Innkalling og saksliste 
 
Vedtak: FAMU godkjenner innkalling og saksliste. 
 

KG 

02/23 Referat forrige FAMU 
 
Vedtak: FAMU godkjenner referatet med innspill fra møtet.  
 

KG 

03/23 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv.  
 
Innspill på møtet: 

• Det er viktig å sikre god nok informasjon til alle ansatte om hva 
som skjer i foretaket. Særlig knyttet til «FIN 2.0».  

• FAMU anbefaler at det kommer informasjon om mandat for «FIN 
2.0» på neste styremøte. 

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

KG 

04/23 Årsrapport FAMU 
FAMU behandler årsrapporten for 2022.  
 
Forslag til vedtak: FAMU godkjenner årsrapporten for 2022. 
 
Vedtak: FAMU godkjenner årsrapporten for 2022. 

KG 
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05/23 Rapportering status vedtak FAMU 
Oversikten viser at FAMU har fulgt opp vedtakene fra 2022. Det er en 
«åpen» sak, som venter på Helse Nord for videre framdrift. Denne følges 
opp av Personal og organisasjon internt i Finnmarkssykehuset.  
 
Innspill på møtet: 

• AKAN-arbeidet har ikke kommet i gang som planlagt. HR-leder 
sikrer at saker blir ivaretatt.  

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

AE 

06/23 Status sykefravær 
Finnmarkssykehuset hadde en økning i sykefraværet i 2022 sammenlignet 
med 2021. Korttidsfraværet gikk opp med nesten ett prosentpoeng, og er 
en viktig forklaring til økningen.  
 
Det jobbes systematisk med nærværsarbeid. Prioriterte tiltak som «Der 
skoen trykker» og mulighetssamtalen følges opp. Tidligere HMS-leder i 
foretaket sluttet i desember. Ny rådgiver som skal jobbe med 
nærværsarbeid vil starte opp i mars. 
 
Innspill på møtet: 

• Positivt at Kirkenes sykehus har lavere sykefravær enn 2021 i ni av 
tolv måneder.  

o Kirkenes trekker fram tett samarbeid mellom ansatte og 
ledere, samt godt samarbeid med NAV Innsatsteam og 
Personal og organisasjon.  

• Enkelte avdelinger har særlig høyt sykefravær. Blant annet knyttet 
til psykisk helsevern, som sees i sammenheng med nasjonal 
utfordring knyttet til rekruttering.  

 
Forslag til vedtak: FAMU ber klinikkene ha et særlig fokus på 
nærværsarbeid og ivaretakelse av medarbeidere. Det er viktig at 
nærværsarbeidet prioriteres, som en del av langsiktig og systematisk HMS-
arbeid. 
 
Vedtak: FAMU ber klinikkene ha et særlig fokus på nærværsarbeid og 
ivaretakelse av medarbeidere. Det er viktig at nærværsarbeidet prioriteres, 
som en del av langsiktig og systematisk HMS-arbeid. 
 

AE 

07/23 Status AML-brudd 
Antallet AML-brudd de første tre månedene av 2022 er på samme nivå 
som slutten av 2021. Et høyt sykefravær på starten av 2022, kombinert 
med høyt smittetrykk av covid-19 i samfunnet, er de viktigste årsakene til 
fortsatt høyt antall AML-brudd i starten av året. Antall brudd fikk betydelig 
ned i april, og har holdt seg på samme nivå som fjoråret etter det. Juli ble 
et unntak med en topp. Dette har sammenheng med ferieavvikling. 
Tilgangen til vikarer, inkludert konsekvens av flystreik, medvirker til 
toppen. Sykefraværet var også ett prosentpoeng høyere enn juli i 2021. På 
høsten har antallet brudd gått ned igjen, og er lavere enn samme periode i 
2021, samt begynnelsen av 2022. 
 

AE 
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Innspill: 

• Viktig med opplæring av ledere så de er kjent med regler og 
muligheter knyttet til arbeidstid og muligheter for å søke 
tillitsvalgte om dispensasjon.  

 
Forslag til vedtak: FAMU ber klinikkene fortsette fokus på reduksjon av 
AML-brudd. FAMU tar saken for øvrig til orientering. 
 
Vedtak: FAMU ber klinikkene fortsette fokus på reduksjon av AML-brudd. 
FAMU tar saken for øvrig til orientering. 
 

08/23 Fordeling HMS-midler 2023 
FAMU fordeler HMS-midlene i foretaket. Det er forslag om å sette av 
midler til verneombudssamling i 2023. Opprinnelig var det satt av midler 
for dette i 2022, men samlingen ble valgt utsatt til 2023. Det anbefales at 
resten av midlene fordeles til klinikkene, og Kvamrådet får ansvar for 
fordeling i egen klinikk. 
 
Forslag til vedtak: FAMU deler ut HMS-midlene som følger. Kvamrådene er 
ansvarlig for tildeling av midlene i egen klinikk. Midlene skal brukes etter 
foretakets retningslinjer. Utdeling av midlene bør gjøres snarest mulig, og 
innen utgangen av mai. Klinikksjef rapporterer status på bruk av midlene til 
FAMU sitt siste møte i 2023. 
  

Vedtak: FAMU deler ut HMS-midlene som følger. Kvamrådene er ansvarlig 
for tildeling av midlene i egen klinikk. Midlene skal brukes etter foretakets 
retningslinjer. Utdeling av midlene bør gjøres snarest mulig, og innen 
utgangen av mai. Klinikksjef rapporterer status på bruk av midlene til 
FAMU sitt siste møte i 2023. 
 

 

  Prosentdel Kronebeløp 

Verneombudssamling   200 000 

Til fordeling klinikkene   750 000 

Hammerfest sykehus 27,5 % 206 250 

Kirkenes sykehus 27,5 % 206 250 

Sami Klinihkka 10 % 75 000 

Klinikk Prehospital 15 % 112 500 

Klinikk Alta 10 % 75 000 

SDE 5 % 37 500 

Administrasjonen 5 % 37 500 

 
 

AE 

09/23 Informasjon – anbud bedriftshelsetjenester 
Dagens avtaler med bedriftshelsetjenester går ut 01.07.23. 
Finnmarkssykehuset må derfor gjennomføre nytt anbud. Sykehusinnkjøp 
som forvalter avtalen, har startet denne prosessen. Personal og 
organisasjon er kontaktperson mot Sykehusinnkjøp. I tillegg er det en lokal 
referansegruppe med foretaksverneombud og foretakstillitsvalgt NSF.  
 
Det blir sendt ut informasjon om ny avtale når denne er klar. 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering.  
 

AE 
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Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  
 

10/23 Status ForBedring 2023 – muntlig orientering 
ForBedring 2023 gjennomføres i perioden 06.02-01.03. Undersøkelsen 
ligger i MinGAT.  
 
Svarprosent fordelt på klinikkene er (16.02.23): 

 Svarprosent 

Økonomi og innkjøp 69 

Personal og organisasjon 55 

Fag, forskning og samhandling 32 

Hammerfest sykehus 30 

Kirkenes sykehus 38 

Sámi Klinihkka 35 

Klinikk Prehospitale tjenester 32 

Klinikk Alta 44 

Service, drift og eiendom 48 

Finnmarkssykehuset 37 

 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 

AE 

11/23 Orienteringssaker 
1. Orientering fra BHT 
2. Referat Kvamråd stabsavdelingene 02.12.22 
3. Referat Kvamråd Hammerfest sykehus 09.11.22 
4. Referat Kvamråd Sami klinihkka 08.12.22 

 
Til sak 11-3: 
Det vises til at det kan søkes dispensasjon for overtid over 200 timer. Husk 
at grensen på 200 timer regner ut fra alminnelig arbeidstid i 
arbeidsmiljøloven. Det kan jobbes opp til 330 timer før det må søkes 
dispensasjon ved 35,5 eller 37,5 timers uke. Se Personalhåndboken. 
 
Til sak 11-4: 
Hva er status på sak om sikkerhet og alarmer? 
Saken følges opp i dialog med SDE. Representant fra SDE var på besøk i 
klinikken inneværende uke for å arbeide med dette.  
 
Vedtak: FAMU tar sakene til orientering. 
 

KG 

12/23 Eventuelt 
Ansettelsesprosesser 
Det er spørsmål på når stillinger lyses ut internt og eksternt. Hovedregel er 
at stillinger skal lyses ut eksternt. Intern utlysning kan brukes i unntak, 
men krever en prosess som involverer tillitsvalgte.  
 

KG 

13/23 Saker til neste møte 
- Styresaker 
- Årsrapport BHT 
- Overordnet rapport ForBedring 
- Årsrapport brannvern 

KG 

 

https://cp.compendia.no/helse-nord/finnmarkssykehuset-personalhandbok/469486
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