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Referat fra møte i styringsgruppen 12.april 2013 
 
Tid og sted: Linken, Forskningsparken i Tromsø, 12.april 2013 kl. 0930-15.45 
 
Til stede: 

Fra styringsgruppen Oppnevnt av 

Finn Henry Hansen  Helse Nord RHF 

Hans Petter Fundingsrud Helse Finnmark HF 

Øyvind Grongstad Helse Finnmark HF 

Bjørn Atle Hansen  Alta kommune 

Kenneth Johansen Alta kommune 

Mona Søndenå Helse Nord RHF 

Anne Grethe Olsen Helse Nord RHF 

Sissel Alterskjær Helse Nord RHF 

I tillegg møtte  Funksjon: 

Margrete Gaski  Prosjektkoordinator, Norut Alta 

Berit Bongo  Leder av arbeidsgruppe 1 

Harald Sunde Leder av arbeidsgruppe 3 

Ulf Harald Isaksen Leder av arbeidsgruppe 4 

Vivi Bech Leder av arbeidsgruppe 5 

Frode Øvrejord Leder av arbeidsgruppe 6 

Trude Fagerli 
Helge Torgersen 

Prosjektledelse og 
analysekompetanse, Deloitte 

Meldt forfall fra styringsgruppen: Grethe Thomassen, Alta kommune 
 
 
Saker og oppfølging: 

 Saker Oppfølging 

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 
 

 
 

2 Godkjenning av referat fra forrige møte 
Godkjent.  
 

Referater fra dette møtet 
samt møtet 13.mars 
sendes til media.  

3 Redegjørelser 

 Deloitte er valgt som av leverandør for prosjektledelse og 
analysekompetanse til å utrede spesialisthelsetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark. 

 Oppnevningen av Kenneth Johansen som nytt medlem i 
styringsgruppen er godkjent av administrerende direktør i Helse 
Nord. 

 Bestilling av data fra Medisinsk fødselsregister. Dette omfattende 
datasettet vil bli sendt til SKDE, som vil gjøre analysene, og vil bli 
stilt til disposisjon for arbeidsgruppe 5 når analysene er utført.  

 Dokumenter som gjelder søknad om kompetansesenterfunksjon 
for sykestuemedisin er sendt ut med innkallingen. Det er knapp 
tid frem til årets søknadsfrist og neppe mulig å ha ferdig noen 
kvalifisert søknad innen årets frist. 
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 Presentasjoner av dette utredningsprosjektet for statsråden og 
også for leder av Stortingets helse- og omsorgskomite, Bent Høie 
(Høyre). Statsråden ser på røntgen som viktig å prioritere, og 
ønsker noe om dette før sommeren. Dette har konsekvenser for 
prioritering av analyser og fremdrift/milepæler i arbeidsgruppe 4. 

 Prosjektmøte for prosjektsekretariat og arbeidsgruppeledere, 
eventuelt også styringsgruppeleder. Inkluderer SKDE og de 
ressurspersoner man måtte ønske å ha med fra Helse Finnmark 
og Alta kommune. Møtet blir konkret om arbeidsformer og 
fremdrift, Tromsø fredag 26.4 kl. 8.30-15.30.  

 

 
 
Prosjektsekretariatet 
forbereder møte. 

4 Prosjektorganisasjon 
 
Det ble fra leder av styringsgruppen/prosjektkoordinator presentert et 
organisasjonskart for ansvars- og rapporteringslinjer i prosjektet, både i 
relasjon til oppdragsgiver (Styret i Helse Nord RHF), grensesnittet mot 
Helse Finnmark HF/Utviklingsplanen og de innbyrdes relasjoner mellom 
styringsgruppe og arbeidsgrupper.  
Dette kartet suppleres med en styringslinje fra Helse Nord RHF til Styret i 
Helse Finnmark HF; dette for å markere at prosjektet rapporterer til 
Styret i Helse Nord RHF via adm.direktør, og at oppfølgende beslutninger 
må håndteres i styringslinjen mellom Helse Nord RHF og Helse Finnmark 
HF (f.eks gjennom oppdragsdokument/foretaksmøte). 
 
Adm.direktør i Helse Finnmark HF presenterte et alternativ 
organisasjonskart, der Alta/Vest-Finnmark-prosjektet sees med 
utsiktspunkt i Helse Finnmark/Utviklingsplanen.  Med noen 
modifikasjoner kan dette organisasjonskartet anvendes i Helse Finnmark, 
for å anskueliggjøre Alta-prosjektets plassering i relasjon til den samlede 
utviklingsplan. 
 
 

 

5 Prosjektleder Aina Olsen: Informasjon om status for prosjektet 
Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB), heretter kalt prosjektet. Prosjektet er et 
delprosjekt av Strategisk utviklingsplan i Helse Finnmark.  Det er 
utarbeidet mandat og arbeidet er kommet godt i gang for følgende 
områder:  

1. Modell for et fremtidig tilbud innen TSB (rusbehandling). Her er 
det gjort et QuestBack undersøkelse om henvisning til 
rusbehandlingstilbudet i Helse Finnmark.  

2. Fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering 
døgntilbudet 

3. Planlegge og etablere ambulante akutteam 
4. Utrede og komme med anbefalinger om innhold og organisering 

av spesialisthelsetilbudet i Samisk helsepark 
5. Gjennomgang av psykisk helse for barn og unge og faglig 

innretning 
Ny organisering av klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er en 
oppgave som det vil utarbeides mandat for og arbeides videre med fra 
juni måned og utover høsten. Det er utarbeidet en bestilling til NPR om 

I møte den 14. juni vil det 
legges frem en milepælplan 
med beslutningspunkter 
knyttet til arbeidet 
Alta/Vest-Finnmark. 
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forbruk og pasientstrømmer for døgnbehandling innen psykisk helse for 
voksne og TSB. Ovennevnte delprosjekter vil legges frem for styret i Helse 
Finnmark i møte den 26. september 2013. Utviklingsarbeidets viktigste 
forutsetning er å bruke videokonferanse i forhold til vaktordning og i 
pasientbehandling. Det vil benyttes kjent og utprøvd teknologi.   
 
Delprosjekt 1, 2 og 3 tangerer mandatet fra Helse Nord om utvikling av 
spesialisthelsetilbudet i Alta, herunder å utrede videreutvikling/utvidelse 
av tilbudet innen psykisk helse, inkludering av etablering av døgnbasert 
(24/7) krise- og akutt tilbud.  
Videre heter det at det skal vurderes og eventuelt å etablere en 
rusbehandlingsenhet i Alta. Nettside for prosjektet oppdateres etter 
behov: http://www.helse-finnmark.no/nye-psykisk-helse-og-
rus/category31251.html 
 

6 Presentasjon av utkast til mandat Arbeidsgruppe 4 
Presentasjon ved leder for arbeidsgruppe 4, Ulf Harald Isaksen. Det ble 
fra leder av styringsgruppen understreket at dette delprosjektet skal gis 
prioritet, med sikte på delrapportering/milepæl før sommeren (Jf.  
referatets punkt om møte med helse- og omsorgsministeren).  
 

 

7 Presentasjon av utkast til mandat for arbeidsgruppene 1,2,3,5 og 6 
Presentasjoner ved ledere for arbeidsgruppene. 
 
Gruppe 1 – polikliniske tjenester 
Vedlegg: presentasjon 
 
Gruppe 2 – sykestue 
Problemstillinger om funksjoner og driftsmodell inkluderes. Søknad om 
kompetansesenterfunksjon ferdigstilles til neste års søknadsfrist, det 
oppnevnes et underutvalg for dette arbeidet. Gruppen legger ulike 
scenarier til grunn i forhold til billeddiagnostikk. Problemstillinger som 
gjelder laboratorium/flere arbeidsgrupper håndteres av gruppe 2, i 
samarbeid med gruppe 1. Vedlegg: presentasjon 
 
Gruppe 3 – telemedisin 
Det understrekes at gruppen vil være på tilbudssiden overfor de øvrige 
arbeidsgruppene, med en intensiv tidligfase. 
 
Gruppe 5 – fødselsomsorg 
Gruppen skal gå nøye gjennom variabellista i bestillingen av data fra 
Medisinsk fødselsregister, og peke på hva som er viktigst å analysere. 
«God start»-prosjektet i Nordfjord kan være nyttig å se på. Vedlegg: 
presentasjon 
 
Gruppe 6 – akuttmedisin 
Bygge kartlegging på lokale data (DIPS, ambulanse, årsrapport for 
akuttmedisinske hendelser), erfaringstall fra SKDE blir for snevert. 
Problemstillinger rundt anestesivakt drøftes med gruppe 2, og 
billeddiagnostisk støtte på legevakt med gruppe 4. «Blålysanalysen» fra 
Nordfjord kan være en aktuell metodikk. Vedlegg: presentasjon 

Det arbeides videre med 
mandater og 
fremdriftsplan på 
prosjektmøte 26.april. 
 

http://www.helse-finnmark.no/nye-psykisk-helse-og-rus/category31251.html
http://www.helse-finnmark.no/nye-psykisk-helse-og-rus/category31251.html
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Gruppe 7 – bygg 
Vil bruke tidligfaseveilederen. Starter dokumentasjonsfasen 30.4. 
Kommunisere med rus- og psykiatriprosjektets skisser for rombehov. Gi 
prioritet til vurdering av lokalisasjon/innpassing av utvidede 
røntgenfunksjoner. Vedlegg: presentasjon 
 

8 Arbeidsmåte i analysebistanden til arbeidsgruppene v/Deloitte 
Presentasjon ved Trude Fagerli og Helge Torgersen. 
Deloitte har fått et spesifikt analyseoppdrag i forhold til arbeidsgruppene 
1, 2 og 4. 
Deloitte presenterte noen eksempler på analyser som kan utføres innen 
de ulike arbeidsgruppene. Eksemplene var hentet fra ulike prosjekt 
Deloitte har gjennomført, blant annet prosjektet «Utvikling av fremtidens 
lokalsykehus» for Nordfjord sjukehus. 
Vedlegg: presentasjon 
 

Deloitte vil legge frem 
forslag til mal for 
arbeidsgruppenes 
rapporter, og hvilke 
analyser og tall som bør tas 
med. 
 

9 Neste møte i styringsgruppen 13.-14.juni i Alta 
Aktuelle saker:  

 Presentasjon av oppfølgende analyser fra SKDE 

 Presentasjon av status for de enkelte delprosjekter/ 
arbeidsgrupper, inkludert foreløpige konklusjoner fra gruppen for 
billeddiagnostikk.  

 Budsjett for styringsgruppen, inkludert redegjørelse for 
finansiering knyttet til arbeidsgruppene. 

 Fremdriftsplan. 

 Aina Olsen vil legge frem resultater i rus- og psykiatriprosjektet 
prosjekt som er knyttet til Alta. 

 
Tid: Møtet starter med middag 13.juni. Selve styringsgruppemøtet er 
14.juni. Hotellrom for tilreisende medlemmer av styringsgruppen og 
arbeidsgruppenes ledere er reservert.  
 

 

10 Eventuelt 

 Styringsgruppen styrkes med en person: Dr.med.Odd Søreide, 
(tidligere fagdirektør i Helse Vest RHF). 

 Prosjektfinansiering mellom Alta kommune og Helse Nord 
drøftes mellom partene. 

 Innkallinger og referater skal sendes med kopi til Aina Olsen, 
leder av rus- og psykiatriprosjektet i Helse Finnmark. 

 

 
 
 
Kenneth Johansen og Finn 
Henry Hansen 

 
 
Margrete Gaski 
Prosjektkoordinator 
 
 
Vedlegg: 
Prosjektorganisasjon 
Presentasjon – gruppe 4 
Presentasjon – gruppe 1 
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Presentasjon – gruppe 2 
Presentasjon – gruppe 3 
Presentasjon – gruppe 5 
Presentasjon – gruppe 6 
Presentasjon – gruppe 7 
Presentasjon fra Deloitte 
 
 


