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Referat fra møte i styringsgruppen 20. september 2013  
 
Radisson Blu Hotel, Tromsø, klokka 8.30 til 12.50. 
 
Til stede: 

Fra styringsgruppen Oppnevnt av: 

Finn Henry Hansen  Helse Nord RHF 

Hans Petter Fundingsrud Helse Finnmark HF 

Anne Grethe Olsen Helse Finnmark HF 

Bjørn Atle Hansen  Alta kommune 

Kenneth Johansen Alta kommune 

Mona Søndenå Helse Nord RHF 

Odd Søreide Helse Nord RHF 

Sissel Alterskjær Helse Nord RHF 

I tillegg møtte Funksjon: 

Margrete Gaski  Prosjektkoordinator, Norut Alta 

Trude Fagerli Prosjektledelse og analysekompetanse, Deloitte 

Helge Torgersen Prosjektledelse og analysekompetanse, Deloitte 

Liv Tveito Hospitalitet, innleid konsulent på Strategisk 
utviklingsplan for Helse Finnmark 

Meldt forfall fra styringsgruppen: Grethe Thomassen, Alta kommune. Andre: prosjektleder Aina 
Olsen, Helse Finnmark. 
 

 Saker  

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagorden godkjennes. 
 

 

2 Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referatet fra 14. juni godkjennes med en merknad om å flytte en setning fra arbeidsgruppe 7 til 
gruppe 6. 
 

 

3 Redegjørelser 
Skriftlig statusoppdatering fra Utviklingsplanen for Helse Finnmark, delprosjekt rus og psykiatri. 
Det blir orientering om prosjektet på neste møte i styringsgruppen. 
 
Anne Grethe Olsen orienterte om strategisk utviklingsplan for Helse Finnmark; 
prosjektorganisering, milepæler, elementer i planen og utfordringer.   
Med referanse til presentert organisasjonskart, vil lederen av styringsgruppen presisere at Alta-
prosjektet og Utviklingsplanen har ulike oppdragsgivere, hhv Helse Nord RHF og Helse Finnmark 
HF. Det er likevel viktig med god kommunikasjon på tvers og nært samarbeid mellom de respektive 
konsulenthus, slik at man anvender samme metodikk og legger de samme forutsetninger til grunn 
for overlappende problemstillinger.  
 

 

4 Disposisjon for sluttrapport 
 
Vedtak:  
Fremlagte disposisjon tas til etterretning.  
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5 Statusrapport  
Det ble foretatt en gjennomgang av status i arbeidsgruppenes arbeid. Viktigheten av å gjøre ROS-
analyser understrekes. Det pekes på at problemstillinger som gjelder kompetanse bør løftes frem. 
Bruken av begrepet «hente tilbake pasienter» presiseres - dette reserveres tilfeller hvor pasienter 
hentes tilbake fra andre helseforetak. Ved uenighet internt i arbeidsgruppene, skal det man er 
uenige om skilles ut og konsekvenser klargjøres. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen oppfordrer gruppene til å bli mer konkrete i neste fase, fordi resultater som 
gjelder endret aktivitet snart skal omregnes til arealbehov. Alle gruppene må begynne å arbeide 
med prioriteringer. 
 
Gruppe 1 Poliklinikk: Det lages en utvidet analyse med hensyn til fagområdet øye. Styringsgruppen 
ber arbeidsgruppe 1 poliklinikk se spesielt på potensialet for flytting av AMD-pasienter, som i dag 
må reise til UNN for injeksjon.  
 
Gruppe 2 Sykestue: Gruppen bes om å bruke scenarietenking i den videre utredningen med ulike 
kombinasjoner av kompetanse. Det er viktig å presisere hva begrepet sykestue innebærer, og det 
bør skilles klarere mellom behovet for tradisjonelle sykestueplasser og nye behov for 
”indremedisin light” plasser som kan muliggjøres gjennom tilførsel av definert 
spesialistkompetanse (indremedisin, geriatri). Helse Finnmark peker på viktigheten av å 
strukturere rapporten slik at det kommer klart frem hva som er fakta og hva som er fortolkninger.  
 
Gruppe 3 Telemedisin: Tilstedeværelsen av spesialister fører til at telemedisinske konsultasjoner er 
mindre aktuelt enn før. Det pekes på at bruk av telemedisin i kommunikasjon mellom 
spesialisthelsetjeneste og kommuner har et stort potensiale. Det er viktig å synliggjøre og 
tydeliggjøre hva telemedisin skal /kan brukes til i de fagområder som utredes av de enkelte 
arbeidsgruppene. 
 
Gruppe 4 Billeddiagnostikk: Det er aktuelt å utvide Deloitte sitt engasjement til å omfatte 
prosessledelse av gruppen. Gruppen får i oppdrag å avklare ressursmessige og faglige 
forutsetninger for bruk av henholdsvis CT, MR og ultralyd.  
 
Gruppe 5 Fødselsomsorg: Det gjøres en ny gjennomgang av analysen for å klarlegge hvilken rolle 
enkeltcase i små kommuner kan påvirke statistikken, og for å synliggjøre hvor stor del av 
aktiviteten de som fraktes fra Alta til Hammerfest utgjør.  
 
Gruppe 6 Akuttmedisin: Sekretariatet får som prioritet å spisse mandatet og drøfte dette med 
gruppen.  Gruppen bes om å vurdere tilgang på fagressurser og arealbehov, samt vurdere behov 
for observasjonsplasser. Rådmannen i Alta drøfter organisering og gjennomførbarhet i forhold til 
fristen med gruppens leder. 
 
Gruppe 7 Bygg: Gruppen bes om å gi sine vurderinger av rapporten fra Multiconsult til neste 
styringsgruppemøte, inkludert påpeking av usikkerhet og svakheter. 
 

 

6 Organiseringen av prosjektet 
 
Vedtak:  
Styringsgruppen vil gjennom endret organisering styrke arbeidet ved å legge mer vekt på 
samordning og felles arbeidsmetodikk. Dette gjøres ved å legge vekt på å arbeide gjennom et 
forum for arbeidsgruppelederne, med obligatorisk oppmøte.  Prosjektsekretariatet deltar med 
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både koordinator og analysebistand. Deloitte tar ansvar for prosjektledelsen av denne 
prosjektgruppen som søkes etablert. Styringsgruppens leder deltar såfremt han vurderer at det er 
behov for dette. 
 
Videre ber styringsgruppen Alta kommune og Helse Finnmark vurdere om aktuelle 
arbeidsgruppeledere kan fritas for enkelte andre oppgaver og gjennom dette gi økt prioritet til 
utredningsarbeidet de neste to til tre måneder. Dette for å styrke fremdriften.  
 

7 Styringsgruppens fremdriftsplan  
 
Vedtak:  
Styringsgruppen gir prosjektsekretariatet et oppdrag om å utvikle fremdriftsplanen med hensyn til 
å tydeliggjøre felles oppgaver/grensesnitt inn mot arbeidet med Utviklingsplanen for Helse 
Finnmark. Dette tas opp som sak i neste styringsgruppemøte. 
Datoen for siste styremøte i 2013 endres fra 5. til 16. desember.  
 

 

8 Eventuelt 
 

 

 
 
Margrete Gaski,  
referent 


