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Referat fra møte i styringsgruppen 14.juni 2013 klokka 8.00 -14.00 
 
Til stede: 
Styringsgruppens medlemmer: Finn Henry Hansen, Bjørn Atle Hansen, Kenneth Johansen, Mona 
Søndenå, Grete Thomassen, Odd Søreide, Anne Grethe Olsen. 
Ledere av arbeidsgruppene som ikke sitter i styringsgruppen: Berit Bongo, Harald Sunde, og Frode 
Øvrejord. Øyvin Grongstad pr telefon i sak 5 som gjelder arbeidsgruppe 7. 
Andre: Prosjektleder Aina Olsen (til 12), Helse Finnmark, Bård Uleberg, SKDE, Helge Torgersen og 
Trude Fagerli, Deloitte.   
 
Meldt forfall: Fra styringsgruppen: Hans Petter Fundingsrud, Sissel Alterskjær. Ledere av 
arbeidsgrupper: Ranvei Sneve, Vivi Bech. 
 

 Saker Dokumenter 

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagorden godkjennes. 
 

 

2 Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referatet godkjennes. 
 

 

3 Muntlige redegjørelser 
Endringer i sammensetningen av styringsgruppen: Odd Søreide erstatter Anne 
Grethe Olsen som Helse Nord sin representant. Anne Grethe Olsen erstatter 
Øyvin Grongstad som Helse Finnmark sin representant. 
 
Endringer i sammensetning av arbeidsgruppe: Ingunn Heggheim går inn for 
Arve Østlyngen i gruppe 1 poliklinikk. 
 
Det ble orientert om statsrådens besøk i Alta. 
 

 

4 Budsjett  
Det Budsjett for styringsgruppen, inkludert redegjørelse for kostnader knyttet 
til arbeidsgruppene (2013). Helse Finnmark bes redegjøre for kostnader 
knyttet til bygg-gruppa. Når møteplan for billeddiagnostikk er satt opp, bes 
Alta kommune om å redegjøre for budsjett for denne gruppa. 
 
Vedtak: Det fremlagte budsjettet tas til etterretning. 
 

 

5 Presentasjon av de enkelte delprosjekter: mandater og status i arbeidet 
 
Gruppe 1 Poliklinikk  
Presentasjon ved Berit Bongo (vedlegg). Aktiviteten ved spesialistpoliklinikken 
i Alta er stor. For å beregne desentraliseringspotensialet tas det utgangspunkt 
i terskelverdi på 400 konsultasjoner pr år, som er beregnet ut fra en 
forutsetning om at det skal være tilbud minst hver måned i Alta. Med 
utgangspunkt i forbruksdata peker gruppen ut diagnosegrupper som er 
aktuelle å flytte til Alta, og som det er medisinsk faglig riktig å flytte.  
 
Styringsgruppen ønsket en vurdering rundt følgende utfordringer: 1) det må 

 Presentasjon 
fra gruppe 1, 
2, 4, 5 og 6.  

 Mandat fra 
gruppe 7. 
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tas utgangspunkt i både avtalespesialister og foretaksspesialister. 2) det må 
differensieres mellom førstegangshenviste og kontroller, 3) dårlig koding av 
kontrollene representerer en utfordring som må tas hensyn til. Det ble pekt 
på at spørsmålet om organisering må håndteres.  
 
Vedtak: Styringsgruppen slutter seg til mandatet for poliklinikkgruppa. 
 
Gruppe 2 Sykestue  
Presentasjon ved Kenneth Johansen (vedlegg). Gjennom analysen av 
forbruksdata ser gruppen at det er vanskelig å peke ut diagnosegrupper som 
kan flyttes til Alta. For fremtiden antas at sykestua tar imot i hovedsak samme 
diagnosegrupper som i dag, men med et høyere volum. Gruppen peker på 
støttefunksjoner som vil trenges: økt lab- repertoar og røntgen, bruk av 
ambulerende spesialister, og bruk av tverrfaglighet.  
 
Organisering: i dag ligger sykestua under kommunen.  Kommunen har 
driftsutgifter pr plass, mens ved en foretaksorganisering kan foretaket få 
refundert utgiftene pr plass gjennom DRG-poeng.  
Utredningen om kompetansesenter for sykestuemedisin inkluderer vurdering 
av nasjonale nettverk.  
 
Styringsgruppen peker på viktigheten av å identifisere og avgrense 
pasientgruppene mest mulig, gitt at kommunen er pliktig til å gi et ø-
hjelpstilbud. Problemstillinger om organisering bør løftes opp i rapporten, ved 
at ulike modeller for organisering synliggjøres, med tilhørende ulikheter i 
lovverk og bemanning. Problemstillingen om nye pasientgrupper ved styrking 
av indremedisinsk/ geriatrisk kompetanse må løftes opp. 
 
Vedtak: styringsgruppen slutter seg til mandatet for sykestuegruppa.  
 
Gruppe 3 Telemedisin  
Presentasjon ved Harald Sunde. Gruppen tar utgangspunkt i rapport fra 
Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling i 2011 om hva som finnes av 
telemedisin. Preliminær rapport skal være klar allerede rett over sommeren, 
på grunn av interaksjon med øvrige arbeidsgrupper.  
 
Vedtak: Styringsgruppen ber de øvrige arbeidsgruppene om å sette seg inn i 
dokumentene som er sendt til hver gruppe, og sende eventuelle bestillinger til 
telemedisingruppa. Styringsgruppen slutter seg til mandatet. 
 
Gruppe 4 Billeddiagnostikk.  
Redegjørelse for arbeidet i gruppen så langt v/Kenneth Johansen.  
Presentasjon av analyser ved Trude Fagerli (vedlegg). Presentasjonen tar for 
seg aktivitet og forbruksrater for bruk av billeddiagnostiske tjenester for 
befolkningen i Finnmark. 
 
Styringsgruppen peker på at man må utrede hvilke faglige vurderinger som 
ligger til grunn for antatt vekst pr modalitet i fremtiden. 
 
Vedtak: Styringsgruppens leder Finn Henry Hansen, Helse Finnmark v/direktør 
og Alta kommune v/rådmann får fullmakt til å reorganisere arbeidet i 
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gruppen. Dette gjelder gruppens sammensetning, ledelse og mandat.  
 
Gruppe 5 Fødselsomsorg 
Presentasjon av analyser ved Bård Uleberg fra SKDE (vedlegg). Presentasjonen 
viser at kvaliteten på fødselsomsorgen, utfra de parametre som er vurdert, er 
god for befolkningen i Alta og fullt på høyde med resten av Nord-Norge. 
Analysen oppdateres, spesielt gjelder dette definisjonen av 
«fødestuekandidater». Det gjøres i den forbindelse en ny gjennomgang av 
resultatene med særlig fokus på «rest Vest-Finnmark».  
 
Presentasjon av gruppens arbeid ved Frode Øvrejord. Gruppen har 
gjennomgått dokumentet ‘Implementering av nasjonale kvalitetskrav..’, og 
har pekt på avvik og ønsker om nødvendig utstyr. Det er behov for å kjøre 
noen analyser på nytt på grunn av mangler i datagrunnlaget som gjelder 
førstegangsfødende. 
 
Vedtak: Styringsgruppen slutter seg til mandatet.  
 
Gruppe 6 Akuttmedisin  
Presentasjon av status i arbeidet ved Frode Øvrejord (vedlegg).  
 
Vedtak: Styringsgruppen gir Deloitte i oppdrag om å vurdere behov for å 
bestille nye data. Nye analyser må også ta utgangspunkt i endrede behov for 
ambulanseturer til Hammerfest, på grunn av endret tjenestetilbud i Alta. 
Styringsgruppen slutter seg til mandatet. Det åpnes for at en 
ambulansemedarbeider slutter seg til arbeidsgruppen. 
 
Gruppe 7 Bygg  
Presentasjon av mandat og status v ed Øyvin Grongstad (vedlegg: mandat). 
Mandatet er oppdatert med hensyn til økonomi. Dette mandatet dekker fase 
1, kartlegging av dagens bygningsmasse. Gruppen er i rute i forhold til 
tidsplanen i mandatet, og beregner ferdig rapport for fase 1 innen 
1.september 2012. Det er behov for 3-6 måneders tidsperspektiv for fase 2. 
Oppstart av fase 2 er avhengig av leveranser fra øvrige arbeidsgrupper.  
 
Vedtak: Styringsgruppen slutter seg til mandatet.  
 

6 Opprettelse av arbeidsgruppe for laboratorium 
Arbeidsgruppelederne har anbefalt at det opprettes en egen arbeidsgruppe 
for laboratorium.  Bakgrunnen er at det ventes store utfordringer for 
foretaket i forhold til laboratorium i Alta, med økt aktivitet. Dette ses også i 
forbindelse med Helse Nord sitt forslag om å sentralisere prøvemottak.  
 
Vedtak: Helse Finnmark v/direktør og Alta kommune v/rådmann oppnevner 
medlemmer. Kenneth Johansen får praktisk og operativt ansvar for oppstart 
av gruppen. Styringsgruppen ber om rapportering på neste møte. 
Styringsgruppen slutter seg til forslaget til mandat. 
 

 

7 Status og utfordringer for arbeidet psykisk helsevern og 
rusbehandlingsprosjektet knyttet til Alta 
Presentasjon ved prosjektleder Aina Olsen, Helse Finnmark.  

 Presentasjon 
v/Aina Olsen 
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I mandatet fra Helse Nord RHF er det definert at det skal arbeides med 
«Videreutvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta, herunder å vurdere 
og eventuelt å etablere en rusbehandlingsenhet i Alta og utrede 
videreutvikling/utvidelse av tilbudet innen psykisk helse, inkludert etablering 
av døgnbasert (24/7) krise- og akutt- tilbud.» Arbeidet gjøres i tilknytning til 
pågående utredningsarbeid i Helse Finnmark HF, som består av 6 store og 
sammensatte og kompliserte utviklingsprosjekt innen psykisk helsevern og 
rusbehandling.  Arbeidsgruppene som arbeider med bestillingen fra Helse 
Nord RHF arbeider godt og vil komme med rapport om anbefalinger fra 
arbeidet i løpet av høsten 2013. 
 
Vedtak: Styringsgruppen er bekymret for at tidsplanen er for knapp for å 
kunne levere et godt produkt. 
 

8 Styringsgruppens fremdriftsplan med utkast til møteplan 
 
Vedtak: Deloitte bes om å lage en fornyet fremdriftsplan med minimum en 
måneds forlengelse i forhold til forslaget som var sendt ut før møtet i 
styringsgruppen, noe som gir arbeidsgruppene mere tid.  
 
Møteplan for høsten 
Fredag 20.september klokka 08.30-13.00 i Tromsø  
Onsdag 23.oktober i Alta 
Torsdag 5.desember i Tromsø 
 

 Fornyet 
fremdriftsplan 

 

9 Eventuelt 
Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt. 
 

 

 
Til neste møte i styringsgruppen 20. september i Tromsø, er ambisjonen er at det på forhånd sendes 
ut skisser og foreløpige hypoteser for fremtidig drift, hvor styringsgruppen inviteres til å korrigere 
retningen på arbeidet i gruppe 1-6 og 8. 
 
Referatet sendes til media, med følgende kontaktpersoner: Finn Henry Hansen, Bjørn Atle Hansen og 
Hans Petter Fundingsrud. 
 
Kopi av referatet sendes til Hospitalitet, som inviteres til å delta på neste styringsgruppemøte i 
egenskap av å være engasjert av Helse Finnmark til å bistå i arbeidet med Utviklingsplan for Helse 
Finnmark. 
 
Vedlegg: 

 Revidert fremdriftsplan 

 Presentasjoner i sak 5:  
o Presentasjon gruppe 1 poliklinikk Berit Bongo 
o Presentasjon gruppe 2 sykestue Kenneth Johansen 
o Presentasjon gruppe 4 billeddiagnostikk Trude Fagerli 
o Presentasjon gruppe 5 fødselsomsorg Bård Uleberg 
o Presentasjon gruppe 6 akuttmedisin Frode Øvrejord 
o Mandat gruppe 7 bygg Øyvin Grongstad 

 Presentasjon psykisk helsevern rus Aina Olsen 
 


