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Referat fra møte i styringsgruppen 23. oktober 2013  
 
Alta Helsesenter, klokka 8.30 til 15.15 
 
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 

Grethe Thomassen Alta kommune 

Mona Søndenå Helse Nord RHF 

Odd Søreide 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 og Anne Poulsen Hospitalitet, innleid konsulent på Strategisk 
utviklingsplan for Helse Finnmark 

Aina Olsen Prosjektleder, Helse Finnmark 

Berit Sofie Bongo, Frode Øvrejord, Vivi 
Brenden Bech, Ragna Iren Eikanger 
deltok under sak 4. 

Arbeidsgruppeledere 

 
Meldt forfall fra styringsgruppen: Sissel Alterskjær 
 
 

 Saker  

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagorden godkjennes. 
 

 

2 Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referatet fra 20. september godkjennes. 
  

 

3 Muntlige redegjørelser 
Det ble oppsummert med at regjeringsskiftet ikke har noen konsekvenser for innretningen av 
dette utredningsprosjektet. 
 

 

4 Hypoteser for fremtidig aktivitetsnivå og drift 
Orientering om tallgrunnlaget, presentasjon v/Trude Fagerli, Deloitte. 
Presentasjoner fra følgende arbeidsgrupper: poliklinikk, sykestue, fødselsomsorg, akuttmedisin og 
lab.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppa tar de foreløpige resultatene til orientering og ber arbeidsgruppene å vurdere 
spesielt på konsekvensene for Hammerfest sykehus i sitt videre arbeid. 
 

 



Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark 
 

2 
 

Styringsgruppen har gitt muntlige innspill som arbeidsgruppene bes om å ta hensyn til. 
 
Ratene som brukes skal være kjønns- og aldersstandardiserte. Det benyttes rater for 2012, 2020 og 
2030. 
 
Styringsgruppen ber arbeidsgruppe 2 sykestuemedisin se nærmere på hybridmodeller for 
organisering. Videre ber styringsgruppen arbeidsgruppen om å konkretisere hvilke pasientgrupper 
som kan behandles på sykestua. 
 
 

5 Utviklingsplanen for Helse Finnmark: psykisk helsevern og rusbehandlingsprosjektet 
Presentasjon ved prosjektleder Aina Olsen, Helse Finnmark.  
 
Vedtak 
Prosjektet har utredet modeller for fremtidig psykisk helsevern og rusbehandling. Styringsgruppen 
gir sin tilslutning til forslagene i presentasjonen. 
 

 

6 Gensesnitt til Utviklingsplanen for Helse Finnmark 
Innledning om hvordan Alta/Vest-Finnmark-utredningen og Utviklingsplan for Helse Finnmark kan 
plasseres i henhold til de ulike fasene som er definert i «Tidligfaseplanlegger for 
sykehusprosjekter», ved Helge Torgersen, Deloitte.  
 
Informasjon fra styringsgruppemøte 21. oktober i Utviklingsplanen for Helse Finnmark, ved Anne 
Grethe Olsen, Helse Finnmark. 
 
Vedtak:  

1. Når det gjelder det virksomhetsmessige utviklingsarbeid, ber styringsgruppen om at 
prosjektorganisasjonen fortsetter samarbeidet med Helse Finnmarks utviklingsarbeid 
basert på de føringer som ligger i mandatet i prosjektet. 

2. Når det gjelder det bygningsmessige utviklingsarbeid, ber styringsgruppen om at Helse 
Nord snarest inngår avtale med en rådgiver som kan ivareta arbeidet med utvikling av 
bygningsmessige alternativer på idefasenivå innenfor de tidsfrister som gjelder for 
prosjektet. 

 

 

7 Status og videre arbeid - gruppe 7 Bygg 
Bygg-gruppen leverte sin rapport til styringsgruppen 26. september. Dette inkluderer vurderinger 
av rapporten fra Multiconsult.  
 
Vedtak: 
Det videre arbeidet i bygg-gruppen koordineres med rådgiver som beskrevet i sak 6.  
 

 

8 Aktuelle saker til møtet 16. desember 

 Hvilke alternativer skal utredes videre - signaler fra styringsgruppen 

 Gruppe 7 Bygg – gi retning og innspill til det videre arbeidet i fase 2. 

 Kommunikasjonsplan 
 

 

9 Revidert fremdriftsplan og møteplan for 2014 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen slutter seg til vedlagte reviderte prosjektplan og fremdriftsplan.  
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Møteplan for 2014:  
Fredag 7. februar i Tromsø 
Man 10.mars  
 

10 Eventuelt 
Det ble orientert om opplegget for ROS-analyser. De enkelte arbeidsgruppene gjennomfører en 
konsekvensanalyse. Prosjektsekretariatet legger frem en ROS-analyse for styringsgruppen. 
 

 

 
 
Margrete Gaski,  
Referent 
 
 
 
Vedlegg 
Oppdatert presentasjon fra gruppe 1 poliklinikk 
Oppdatert fremdriftsplan med møtedatoer 
 


