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Referat fra møte i styringsgruppen 13.mars 2013 
 
Tid og sted: Linken, Forskningsparken i Tromsø, 13.mars 2013 kl. 0930-15.40 
 
Til stede: 

Navn styringsgruppemedlem 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 Søndenaa Helse Nord RHF 

Grete Thomassen  Alta kommune  

I tillegg møtte   

Prosjektkoord./ referent Margrete Gaski 
(deltok ikke under sak 4, analysekomp.) 

Prosjektkoordinator, Norut Alta 

Odd Søreide (VK), i sak 7 Helse Vest 

Bård Uleberg og Lise Balteskard i sak 8 SKDE 

Bjørn Engum i sak 9 NST 

 
Forfall: Anne Grethe Olsen (Helse Nord RHF), Sissel Alterskjær (Helse Nord RHF) 
 
Saker og oppfølging: 

 Saker Oppfølging 

1 
 
 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Merknad: Det bør settes opp en sak som beskriver overordnet 
prosjektorganisering, hvor organisasjonskart og prosjektbeskrivelse som 
strukturerer relasjonene mellom aktørene inngår. 
 
Innkalling og dagsorden godkjent med merknad. 
 

 
 
 
 
 

2 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 
Det er noen ufullstendigheter med hensyn til navn i referatet. Dette har 
kommet på plass i saksdokumentet til sak 5 i dagens styringsgruppemøte.  
 
Referatet godkjent med kommentar og henvisning til saken om 
opprettelse av arbeidsgruppe. 
 

 

3 Nytt medlem av styringsgruppen fra Alta kommune  
 
Nytt medlem av styringsgruppen fra Alta kommune etter Ivan Olsen som 
går ut av styringsgruppen 
 
Alta kommune foreslår Kenneth Johansen, Alta kommune, som nytt 
medlem av styringsgruppen.  
 
Helse Finnmark HF stiller spørsmål ved om hvorvidt det er heldig at 

FHH drøfter prinsipielle 
sider med Lars V 
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samme person har flere roller i prosjektet, både i arbeidsgrupper og som 
medlem av styringsgruppen. De øvrige ser ikke noe problem ved dette. 
 

4 Redegjørelser: forespørsler om tilbud (prosjektkoordinator og 
analysekompetanse) 
 
Norut Alta ved Seniorforsker Margrete Gaski er engasjert som 
prosjektkoordinator. 
 
Analysekompetanse: Det har kommet inn tre tilbud. Orientering ved 
styringsgruppens leder. De tre tibudene kommer fra hhv Hospitalitet 
 (i samarbeid med PA Consulting), Deloitte og Norut Alta (i samarbeid 
med SINTEF og Nasjonalt senter for distriktsmedisin). Dokumentene blir 
distribuert til medlemmene av styringsgruppen som inviteres til å komme 
med sine innspill vurderinger. Avgjørelse planlegges tatt før påske, om 
mulig.  
Margrete Gaski forlot møtet under denne orienteringen, av hensyn til 
habilitet (Norut som søker).  
 

FHH drøfter prinsipielle 
sider med Lars V 
 

5 Etablering av arbeidsgruppe 1-6: oppnevning av medlemmer og ledere 
Dokument i saken er sendt ut med møteinnkallingen: notat av FHH datert 
5.3.2013. I dette dokumentet var gruppe 3 og 4 byttet om, dette er rettet 
opp igjen her i referatet.  
 
Når vi oppnevner gruppene ber vi om at de konstitueres og drøfter og 
spesifiserer utkast til mandat for sitt arbeid. Mandatet skal senere 
godkjennes av styringsgruppen. Initiativ til første møte tas av den som er 
foreslått som leder. 
 
Alta kommune/Helse Finnmark følger opp med å ta kontakt for eksempel 
ved telefonmøte/videomøte til de som er foreslått av hver av partene, og 
har ansvar for å sørge for at disse personene får en viss brifing av hva 
dette arbeidet dreier seg om.  
 
Styringsgruppen planlegger samling for alle arbeidsgruppelederne; 
oppdragsforståelse, roller, arbeidsmåter. Dette bør skje i april, i regi av 
aktøren som får jobben med analysekompetanse. 
 
Gruppe 1: Arbeidsgruppe for polikliniske tjenester og dagbehandling, inkl 
avtalespesialister. 
Fra Helse Finnmark oppnevnes: Overlege Houman Charani, overlege 
Marit Heger og avdelingssykepleier Berit Bongo (leder). 
Fra Alta kommune oppnevnes: Kenneth Johansen, 
fastlege/praksiskoordinator Arve Østlyngen, og nestleder ved Helse og 
sosialavdelingen i Alta kommune Ingunn Torbergsen. 
SKDE har gjort noen innledende analyser i saken (se sak 8). 
 
Gruppe 2: Arbeidsgruppe for sykestuemedisin  
Fra Helse Finnmark oppnevnes: Avd. overlege Bjørn Wembstad, overlege 
Svein Størdal og enhetsleder Stein Hugo Hammervoll. 
Fra Alta kommune oppnevnes: Kommuneoverlege Kenneth Johansen 

Forespørre og 
sende overordnet mandat 
 
Be om konkretisert mandat 
samt møte- og 
milepælsplan (gruppe 1-6) 
til 12.4. 
 
FHH drøfter prinsipielle 
sider med Lars V. 
 
Margrete i samarbeid med 
HF og AK følger opp med 
henvendelser til 
medlemmene av 
arbeidsgruppene. 
Mandatet (HN styresak 
147/2012)og liste med 
kontaktinfo vedlegges, 
samt beskjed om at 
lederne er/ vil bli kontaktet 
av de som de er oppnevnt 
av, for briefing. 
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(leder), fastlege og forskningsleder ved NSDM Peder Halvorsen og 
kommunalleder Per Prebensen. 
 
Oppdraget inkluderer en søknad om kompetansesenterfunksjon, med 
søknadsfrist i mai, hvor det er aktuelt å trekke inn NST, SKDE og NSDM.  
 
Gruppe3: Arbeidsgruppe for telemedisinske løsninger 
Fra Helse Finnmark oppnevnes: Overlege Bjørn Kvammen, medisinsk 
fagsjef Harald Sunde (leder) og overlege Kim Mikkelsen. 
Fra Alta kommune oppnevnes: Fastlege Tom Kenneth Johansen, IT-
rådgiver Vidar Thomassen og Marie Stavang, leder for 
omsorgsavdelingen i Alta kommune. 
 
Gruppe 4: Arbeidsgruppe for utvidelse av billeddiagnostiske løsninger  
Fra Helse Finnmark oppnevnes: Avdelingssjef Ranveig Sneve, avd. 
overlege Vibeke Seierstad og avd. overlege Grete Norvang. 
Fra Alta kommune oppnevnes: Kommuneoverlege Kenneth Johansen og 
Ingunn Torbergsen, fysioterapeut og nestleder av helse/sosialavdelingen i 
Alta kommune. 
Fra Helse Nord RHF/UNN HF oppnevnes radiograf Ulf Harald Isaksen, 
UNN HF (leder). 
 
Gruppe 5: Arbeidsgruppe for fødselsomsorg  
Fra Helse Finnmark oppnevnes: Overlege Julia Waldner, jordmor Lise 
Thomassen, og klinikksjef Vivi Bech (leder). 
Fra Alta kommune oppnevnes: Kommuneoverlege Frode Øvrejord, 
fastlege Per Vidar Andersen og ledende jordmor Gunn Olsen. 
 
Anca Heyd i Helse Nord RHF har sagt seg villig til å være 
referanseperson/bidra med faglige vurderinger for arbeidsgruppe 5. 
 
FHH har tatt et initiativ og laget en foreløpig bestilling til Medisinsk 
fødselsregister, med aktuelle variabler. Dette for å finne ut om 
populasjonen i Alta har resultatvariabler som avviker fra øvrige 
geografiske områder i Finnmark og øvrige deler av Nord-Norge. . Dette 
materialet vil stilles til disposisjon for arbeidsgruppen.  
 
Gruppe 6: Arbeidsgruppe for akuttmedisin godkjennes som foreslått i 
notatet i saken. 
Fra Helse Finnmark oppnevnes: Overlege/professor Torben Wisborg, 
overlege Hanne Iversen og anestesisykepleier Bjørn Bjerkan. 
Fra Alta kommune oppnevnes: Kommuneoverlege Frode Øvrejord 
(leder), fastlege/legevaktansvarlig Magnus Hjortdahl og akuttsykepleier 
Hege Holmgren. 
 

6 Etablering av gruppe 7, arbeidsgruppe for kartlegging av 
bygningsmasse ved Alta helsesenter.  
Dokumenter i saken: Notat datert 5.2.2013 med forslag til mandag laget 
av Øyvind Grongstad. 
 
Fra Alta kommune oppnevnes: Johan Fredrik Nilsen (driftstekniker Alta 

Se sak 5 
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kommune), Ingunn Torbergsen og Peter Maisenhölder (arkitekt). 
Fra Helse Finnmark oppnevnes: Øyvind Grongstad (leder), Frode Larsen 
(leder drift og vedlikehold), og Jan-Egil Blix avdelingsleder Forvaltning og 
utvikling. 
 
Viktig å skille fase 1 registrering og fase 2 som gjelder fremtiden, men 
samtidig at man i kartleggingsfasen også vurderer bygningsmassens 
funksjonelle egnethet ift aktuelle ekspansjonsbehov/planer.  
 

7 Erfaringer fra Nordfjordeidprosjektet  
Odd Søreide via videokonferanse. Vedlegg: Odd Søreide, Nordfjord 
lokalsykehus 12032013. Lenke til hjemmesiden til Nordfjord-prosjektet: 
http://helse-vest.no/aktuelt/prosjekter/framtidas-
lokalsjukehus/Sider/side.aspx 
 
Prosesselementet har vært den tyngste og vanskeligste utfordringen – 
selv om prosjektet er komplisert også innholdsmessig.  
Ser det som en utfordring å finne ut mer om de sykeste pasientene, som 
står for mye av sykehusforbruket. (Slike analyser gjøres også i regi av 
SKDE for geografiske områder i Helse Nord, inklusive 
lokalsykehusområder i Finnmark og Alta kommune).  
 
Rekruttering og stabilisering av personell 

 Anbefaler at man bør drøfte profesjonsstandarder; 
utgangspunktet bør være hvilke oppgaver som skal gjøres, ikke 
hvilke støttefunksjoner man trenger. For eksempel se på 
oppgaver som en anestesilege kan understøtte, for å utnyttes 
denne kompetansen. 

 Argumenterer for at hoved-sykehuset bør ha et eierskap som 
kommer til syne gjennom utveksling av personell, siden det kan 
være vanskelig å skaffe alt spesialisert personell til 
lokalsykehuset. Dette fremfor en løsning hvor man bygger på 
vikarer.  

 
Videre saksgang: leverer rapport til prosjekteier Helse Vest RHF i slutten 
av mars, styrebehandling i HV, deretter går dokumentet til 
departementet som har initiert og finansiert dette arbeidet. 
 

 

8 Oppdatering av analyser fra SKDE 
Presentasjon ved Bård Uleberg og Lise Balteskard, SKDE (Senter for klinisk 
dokumentasjon og evaluering, Helse Nord). Vedlegg: presentasjon fra 
SKDE  
 
97,9 prosent av befolkningen i Norge har kortere reisetid til sykehus enn 
Altas kommunes befolkning (Figur Reisetid versus kommunestørrelse). 
Alta er den kommunen rundt 20 000 innbyggere som har desidert lengst 
reisetid til sykehus (115 minutter), eller ca 3 ganger så lang reisetid som 
neste kommune med denne befolkningsstørrelse (Steinkjer).  
 
Et formål er å finne ut om innleggelse i Hammerfest er en forsinkelse for 
pasienter fra Alta som legges inn ved UNN med akutt hjerteinfarkt eller 

Styringsgruppen vil komme 
tilbake med bestillinger til 
SKDE. 
 
En aktuell problemstilling 
er mht polikliniske 
kontroller: desentralisering 
til ”lavere”/nærmere nivå i 
spesialisthelsetjenesten, 
eller desentralisering til 
primærhelsetjenesten? 

http://helse-vest.no/aktuelt/prosjekter/framtidas-lokalsjukehus/Sider/side.aspx
http://helse-vest.no/aktuelt/prosjekter/framtidas-lokalsjukehus/Sider/side.aspx
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akutt hjerneslag. Et annet formål er å finne ut om det er potensiale å 
desentralisere poliklinikkforbruk. 
Forklaring til de to første tabellene basert på DRG; viser polikliniske 
kontakter hvis over 300 pr år. Fet skrift viser kapitler med omfang over 
400 kontakter. Totalt forbruk av poliklinikk for befolkningen i Alta er ca 
1100 pr 1000 innbyggere (referanse Nordfjord: 1200 pr 1000 
innbyggere). 
Gjennomgangen gir et overblikk over hvilket poliklinisk tilbud 
befolkningen i Alta får.  
 

9 Oppfølging av delprosjekt telemedisin 
Presentasjon v/Bjørn Engum, Nasjonalt senter for samhandling og 
telemedisin (vedlegg) 
 
NST vil gå inn med ressurser for å støtte dette arbeidet. 
Notater vedlagt innkallingen inkluderer beskrivelse av forslag til faser og 
forslag til mandat. Grensesnittet mellom ambulering og telemedisin bør 
vurderes i arbeidsgruppen.  E-læring må inn i mandatet. Fokus på 
konkrete løsninger med høy grad av sannsynlighet for effektiv storskala 
implementering. Prosjektet DeVaVi  ses på som viktig.  
Telemedisingruppa må kommunisere med de øvrige gruppene.  

 

10 Eventuelt 
Inger saker under eventuelt. 
 

 

 Neste møte i styringsgruppen 12.april 
Tid: kl. 9.30 til senest kl. 15.30 
Sted: Tromsø, Linken møtesenter i Forskningsparken i Breivika. 
Styringsgruppen inviterer alle lederne av arbeidsgruppene til møtet 
12.april. I tillegg til Kenneth og Øyvind, er dette Berit Bongo (HF),   
Ulf Harald Isaksen (HN), Harald Sunde (HF), Vivi Bech (HF) og Frode 
Øvrejord (AK). 
 
Styringsgruppens leder har satt frist for utsendelse av saker om mandater 
for de enkelte arbeidsgrupper til 9. april før arbeidstids slutt. Dette for at 
medlemmene av styringsgruppen skal få anledning til å forberede 
seg/lese utkastene på forhånd. Fristen er absolutt. 
 
Det ble ikke plass til presentasjon av det planlagte innlegget om 
røntgenfunksjoner på marsmøtet. Dette blir satt opp og prioritert på 
møtet i april. Ulf Harald Isaksen forespørres om å bidra her sammen med 
Ranveig Sneve, Helse Finnmark. 

 

 
Vedlegg 

1. Telefon- og epostliste for styringsgruppen og arbeidsgrupper  
2. Odd Søreide Nordfjord lokalsykehus 130313  
3. SKDE presentasjon 13.mars 2013 Forbruk og pasientstrømmer – bosatte i Finnmark  
4. Bjørn Engum Presentasjon Telemedisin i Alta 
5. FHH 15032013 Møte med Jonas Gahr Støre om spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark  
6. Analysekompetanse (bistand til arbeidsgruppene 1, 2 og 4) 
7. Mandatet for styringsgruppen (HN styresak 147/2012) 


