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Referat fra møte i styringsgruppen 7. februar 2014  
Linken møtesenter, Forskningsparken i Breivika, Tromsø, klokka 8.00 – 15.00 
 
Til stede fra styringsgruppen:  

Finn Henry Hansen  Helse Nord RHF 

Torbjørn Aas Finnmarkssykehuset HF 

Anne Grethe Olsen Finnmarkssykehuset HF 

Bjørn Atle Hansen  Alta kommune 

Kenneth Johansen Alta kommune 

Grethe Thomassen Alta kommune 

Sissel Alterskjær Helse Nord RHF 

Mona Søndenå Helse Nord RHF 

Odd Søreide Helse Nord RHF 

I tillegg møtte Funksjon: 

Margrete Gaski  Prosjektkoordinator 

Trude Fagerli Prosjektledelse og analysekompetanse, Deloitte 

Helge Torgersen Prosjektledelse og analysekompetanse, Deloitte 

Johannes Eggen Innleid arkitekt 

Anne Poulsen Hospitalitet (Utviklingsplanen for Finnmarkssykehuset) 

Kristian Fanghol Kommunikasjonssjef i Helse Nord RHF 

 

 Saker Dokumenter 

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 

 

2 Godkjenning av referat fra forrige møte 
Vedtak: Referatet fra 16. desember godkjennes. 
 

 

3 Muntlige redegjørelser 
Presentasjon av nytt medlem av styringsgruppen fra Finnmarkssykehuset HF, 
direktør Torbjørn Aas. Han erstatter tidligere direktør Hans Petter Fundingsrud. 
 
Det er en felles forståelse av å vente til rapporten er ferdig før resultater 
offentliggjøres. 
 

 

4 Utkast til sluttrapport  
Utkastet til sluttrapport ble presentert, inkludert ROS-analyse, arbeidsgruppenes 
rapporter og arkitektens forslag. Det ble redegjort for prosessen i utarbeidelsen 
av ROS-analyse.  
 
Det ble gjort en gjennomgang av hvordan underpunktene i mandatet for 
utredningen er besvart, inkludert hvert enkelt tjenesteområde.  
 
Det ble gitt tilbakemeldinger på utkastet til rapport og på arbeidsgruppenes 
forslag til endret aktivitet. 
 
Vedtak: Styringsgruppen gir sin tilslutning til utkastet til rapporten, til hvordan 
mandatet er besvart, og til de foreløpige konklusjoner om endret aktivitet og 
organisering innenfor ulike tjenesteområder i Alta.  
 

Beskrivelse av 
hvordan 
mandatet er 
besvart og 
foreløpige 
konklusjoner om 
endret aktivitet 
og organisering. 
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5 Prosessen videre frem til neste møte  
Det ble lagt frem en milepælsplan for det videre arbeidet frem til siste møte i 
styringsgruppen 10. mars.  
 
Vedtak: Styringsgruppen gir sin tilslutning til fremlagte plan. Eventuelle skriftlige 
forslag fra styringsgruppens medlemmer må være sendt styringsgruppens leder 
innen 6. mars.  
 

Presentasjon 

6 Opplegg for presentasjon av rapport og for høringsrunde  
Det er tidligere slått fast at oppdraget til styringsgruppen stopper når 
sluttrapporten foreligger. Helse Nord RHF har ansvar for både 
kommunikasjonsplan for Alta/Vest-Finnmarkutredningen, og for gjennomføring 
av høringsrunde i etterkant av at utredningen er ferdigstilt fra styringsgruppens 
side. 
 
Kristian Fanghol, Helse Nord RHF, innledet og inviterte styringsgruppen til å 
diskutere overrekkelse og presentasjon av rapporten, avvikling av 
pressekonferanse, og gjennomføring av høringsprosessen. 
 
Vedtak: På grunnlag av styringsgruppens innspill utformer Helse Nord et opplegg 
for presentasjon av rapport samt opplegg for høringsrunde. Dette drøftes 
underveis med de av styringsgruppens medlemmer som skal delta i dette. 
   

 

7 Orientering om strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 
Presentasjon ved Anne Poulsen fra Hospitalitet om hvilke omstillingsfaktorer 
Finnmarkssykehuset har valgt når de framskriver tjenestetilbudene og hvilke 
konsekvenser det får i strategisk utviklingsplan. 
 

 

 Eventuelt 
 

 

 
 
Neste møte i styringsgruppen er mandag 10. mars i Alta, klokka 8.00, på Lille Haldde, Alta 
helsesenter. 
 
 
Referent 
Margrete Gaski 
 
 
 
Vedlegg  

1. Beskrivelse av hvordan mandatet er fulgt opp og foreløpige konklusjoner om 
tjenesteområder (sak 4) 

2. Prosessen frem til siste møte i styringsgruppen (sak 5) 


