
 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 19. april 2017 kl. 12.00 – 14.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes og Alta 
 

Arbeidstaker Organisasjon Tilstede 

Andreas Ertesvåg Rest Akademikerne x 

Arnt Johannessen Den norske legeforening Forfall 

Baard Martinsen NITO x 

Johanna Caroline Unga Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen Meldt forfall 

Judith Fjeldberg Utdanningsforbundet x 

Kristina E. Nytun Norsk sykepleierforbund x 

Marit Rakfjord Delta x 

Modil Eriksson Norsk Ergoterapeut forbund x 

Ole I. Hansen Fagforbundet Problemer med 
oppkobling 

Randi Berglund Norsk Fysioterapeutforbund x 

Stein Åge Hølvold Norsk Radiograf forbund Forfall 

Rita Sørum Fellesorganisasjonen x 

Alf Martin Eriksen Norsk psykologforening x 

 

Vernetjenesten  

Solveig Nilsen Foretaksverneombud (Runa Leistad deltok som påtroppende FVO) 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Anne Grethe Olsen Kvalitets- og utviklingssjef 

Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 

Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør 

Inger Lise Balandin Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus 

Lena E. Nielsen HR-sjef – deltok på sak 39/2017 på telefon 

Lill Gunn Kivijervi Prosjektsjef 

Ole-Martin Olsen Administrasjonssjef/Foretakscontroller 

Trude Jensen Konst. økonomisjef 

Øyvin Grongstad   Senter, Drifts- og eiendomssjef 

 
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

36 Godkjenning innkalling og saksliste OMO 

 Godkjent innkalling og saksliste. 
Sak om parkering tas opp i mai møte. 

 

 

Informasjonssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

37 Virksomhetsrapport  

 Konst. økonomisjef Trude Jensen informerte muntlig om økonomi pr. mars 2017. 
 
Kommentarer og merknader fra arbeidstakere: 
- Mye positivt både når det gjelder kvalitets- og økonomitall. 
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Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

38 Elektronisk medikasjon og Kurve – fase 3  

 Kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen innledet i saken. 
 
Kommentarer og merknader fra arbeidstakere: 
- Når opparbeides kostnadene i bærekraftsanalysen og budsjettet? 
- Ses elektronisk medikasjon og kurve i sammenheng med etablering av 

Legemiddelkabinett ved sykehusene? 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Det er utarbeidet en kostnadsoversikt over hva foretaket skal bruke av ressurser i 

prosjektet. Kostnadene legges i investerings- og bærekraftsanalysen i september 
2017.  

- Legemiddelkabinett og elektronisk medikasjon vil kunne knyttes sammen og dette 
vil man ta med seg i prosjektet. 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

39 Strategisk kompetanseplan Finnmarkssykehuset HF  

 HR-sjef Lena E. Nielsen deltok på telefon og informerte om arbeidet med strategisk 
kompetanseplan. Muntlig orientering om arbeidet med å lage strategisk 
kompetanseplan i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. 
Foretaket holder på å kartlegge kompetansebehovet i foretaket. 
 
Ingen kommentarer og spørsmål. 

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

40 Spesialisthelsetjenestetilbud til samisk befolkning  

 Kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen orienterte om saken. 
 
Kommentarer og merknader fra arbeidstakere: 
- Informasjon om tolketjenesten – hva er status? 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Foretaket har tolk på dagtid som også tolker via skype til andre lokasjoner innen 

Klinikk Hammerfest. Det er ansatt tolker i deltidsstilling som tolker fra kl. 16.00 – 
22.00 på hverdager og i helgene fra kl. 08.00 – 22.00. Tilbudet rulles ut i foretaket. 

 

 

Drøftingssaker  
 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

41 Investeringer- og bærekraftanalyse 2017-2025  

 Konst. Økonomisjef Trude Jensen informerte om investeringer og bærekraftsanalyse. 
 
Kommentarer og merknader fra arbeidstakere: 
- Interessante år i møte. Er det laget mål for Pasientreiser, om overtallige og tiltak? 
- IT-kostnadene vil øke og ikke reduseres.  
- Varekostnader skal reduseres med 2 mill. – hvordan? 
- Redusere klasse 6 og 7: hva er det? 
- Ambisiøs plan 
- Redusere stillinger i APAT: hvor mange stillinger i dag og hvor mange blir det. 
- Redusere pasientreisekostnader ved å redusere fly reiser. 
- Bekymret for økonomien – kan ikke forstå hvordan foretaket skal effektivisere. – 

mange føler at det ikke blir orientert godt nok. 
- Kan ikke kalle det for APAT-team – ikke team siden det er kun 1 person. 

 



 Side 3 
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- Må advare mot at kutt i PHR gjennomføres. Konsekvensen blir at det går utover 
pasienter. Kutt i APAT betyr at APAT legges ned. Tidligere har politikken vært å 
bygge opp APAT og legge ned sengeplasser. 

 
Arbeidsgiver svarer: 
- Alle tiltakene er i prosess. Det jobbes med tiltakene. Hvis overtallighet vil de få 

tilbud om andre ledige stillinger iht foretakets policy. 
- IT-kostnader: får prognoser fra HN IKT – nå avsluttes prosjektene og derfor går 

kostnadene ned. 
- Varekostnader: Bruke LIS-avtaler og få på plass avtaler med lokale apotek for å få 

ned kostnader på medisiner. 
- Klasse 6 og 7 er Andre driftskostnader som leiekostnader og reisekostnader  
- APAT reduseres fra 16 til 6 og aktivitet skal ses i sammenheng med poliklinikkenes 

arbeid. 
- Ta hjem pasienter som reiser til andre foretak og behandlere ved å informere 

fastleger om tilbudet til foretaket. Foretaket har hatt møtet med Alta 
kommune/Kautokeino kommune/Loppa kommune hvor også UNN deltok for å 
informere fastlegene om behandlingstilbudet foretaket har. Det skal gjennomføres 
3 møter til i Kirkenes, Hammerfest og Karasjok. Fastleger kan selv velge hvor de vil 
delta.  

- PHR fikk kutt i rammen på 40 mill fra eier. Omstillingene dekker ikke trekket. 
Fortsatt er det igjen 21 mill. Foretaket har hatt møte med UNN om APAT 
organisering og FIN skal ta med se erfaringer fra andre når vi organiserer APAT i 
foretaket. 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

42 Ide og konseptfase Samisk Helsepark  

 Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken. 
 
2 ulike tomt alternativer 
Anbefaling: Ved Finnmarkssklinikken 
Anbefaling: Fleksibelt løsning i forhold til kontorlokaler. 
Workshop tidlig i mai der detaljer skal fastsettes: 
 
Kommentarer og merknader fra arbeidstakere: 
- Det er lagt opp til at VPP og APAT har kontorfellesskap og behandlerrom. VPP er 

avhengig av behandlerkontor. Må ta med seg erfaringer fra Nye Kirkenes sykehus 
vedrørende planlegging.  

- Hvorfor bygge nytt i Karasjok når det er funksjonelle lokaler i Lakselv? 
- Leder i medvirkningsgruppe 1 – Ellen Inga Hetta har sendt e-post til 

Foretakstillitsvalgt NSF med argumentasjon for Alternativ 4 i ide og konseptfase 
rapporten. Ønskes at denne legges ved referat fra dette møtet. 

- Bekymret for at ingen innen Klinikk Psykisk helsevern og Rus er med i utviklingen 
av romprogrammet. 

 
Arbeidsgiver svarer: 
- OU-prosessen skal gjennomføres i linja. Det er planlagt fasiliteter for møterom i 

paviljongen. Bygget er somatikk-bygg og det er lagt til grunn at VPP og APAT skal 
få plass. 

- Det å flytte VPP fra Lakselv til Karasjok er styrebehandlet og vedtatt. Det skal også 
være poliklinikkdager i Lakselv, men hvor mange er ikke bestemt. 

- E-post tas som vedlegg til referatet. Rapport konkluderer ikke med konsept og 
skisse. Dette vil diskuteres i neste fase og beslutning tas etter workshop som 
gjennomføres 4 mai. 

- Klinikk Psykisk helsevern og Rus inviteres inn i prosjektet i neste fase.  
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Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

43 Salg av eiendom Hammerfest 22/69  

 Senter, drift og eiendomssjef Øyvin Grongstad innledet i saken 
 
Kommentarer og merknader fra arbeidstakere: 
- Hvor mange bor der i dag?  
- hvorfor er det utfordrende å bygge i høyden? 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Pr i dag 3 beboere og etter sommeren ingen.  
- Diesellukten siver oppover i bygget. Derfor ønskelig med bygging på annen tomt.  

 

 

Sak nr: Sakens navn:  Ansvar 

44 Oppstart konseptfase Nye Hammerfest sykehus  

 Prosjektsjef Lill Gunn Kivijervi innledet i saken. 
Foretaket har bærekraft for 1950 MNOK som er 200 mill lavere enn idefase 
rapporten viser at et nytt sykehus vil koste. 
Det åpnes for at åpningstid økes fra 6 – 8 timer 
Samarbeid med Hammerfest kommune og UiT – intensjonsavtale er skrevet. 
 
Kommentarer og merknader fra arbeidstakere: 
- Savnet drøftingsnotat.  
- Hva betyr reisebelastning på utvidet åpningstid.  
- Små avdelinger får utfordringer hvis tillitsvalgt/vara skal delta – får avdelingen 

kompensasjon. 
- Det bør velges 2 tillitsvalgte lokalt som kan delta for å slippe reisekostnader for de 

fra andre lokasjoner. Skal det være vara? 
- Hvem ivaretas de som jobber i administrasjonen og kontoransatte i klinikken. 
- Positivt at åpningstiden utvides, men dette må drøftes med de som får endret 

arbeidstid. 
- Fysioterapeuter og Ergoterapeuter må inn i medvirkningsgruppe 1 og 

Fysioterapeuter i medvirkningsgruppen 2. 
- Informasjon til ansatte er viktig og det er lederens ansvar. 
 
Arbeidsgiver svarer: 
- Ser at det kunne vært med en drøftingsnotat.  
- Behandleren kan ta flere pasienter pr. dag ved utvidet poliklinikk, som medfører 

færre ambuleringer. 
- Må se på det med hvordan avdelinger kan kompenseres. 
- Tar med dette med tillitsvalgte med i vurderinger. Skal vurdere om det skal være 

vara. 
- Arbeidsgiver tar det dette med i videre arbeid. 
- Notert om at Fysio/Ergo ønskes med i gruppene. 
- Foretaket må lage en informasjonsplan – det er lederansvar å gi informasjon til 

ansatte. 

 

 
Møtet avsluttet kl. 14.46 


