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Referat fra møte i styringsgruppen 10. mars 2014  
Alta helsesenter, klokka 8.30 – 10.45. 
 
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 

Meldt forfall:  

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 

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 7. februar godkjennes. 
 

 

3 Muntlige redegjørelser 
Lederen av styringsgruppen redegjorde for det praktiske arbeidet med redigering 
av sluttrapporten. 
 

 

4 Sluttrapporten  
Presentasjon av sluttrapport ved konsulent og arkitekt. Det ble redegjort for 
hvilke endringer som er gjort siden forrige møte i styringsgruppen. 
 
Vedtak:  
Det vises til det oppdrag som ble gitt gjennom det mandat styret i Helse Nord 
RHF vedtok i møte 14. desember 2012. Oppdraget er søkt løst gjennom forslag 
som er fremmet i vedlagte utredning og oppsummerende konkretisert som 
følger:  

1. Styringsgruppen er tilfreds med å kunne legge fram en rapport som 

styrker tilbudet til befolkningen i Alta og omkringliggende kommuner, og 

samtidig trygger fundamentet for et godt sykehustilbud til befolkningen i 

Vest Finnmark fra Finnmarkssykehuset Klinikk Hammerfest. 

2. Styringsgruppen gir generell tilslutning til de vurderinger og konklusjoner 

som fremkommer i Utredningen om spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-

Finnmark, og vurderer denne utredningen som et godt grunnlag for 

videre planlegging og gjennomføring av de forslåtte tiltak.  
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3. Styringsgruppen anbefaler at det legges til rette for en rekke kapasitets- 

og aktivitetsøkninger hvorav de viktigste er konkretisert som følger: 

a. Økning av antallet sykestuesenger fra 9 til 20 der 6 senger er 

øremerket kommunale oppgaver 

b. Økning av antallet fødsler ved fødestua med 15 prosent og en 

vesentlig økning av antallet desentraliserte 

svangerskapskontroller utført i Alta.   

c. Etablering av MR- og ultralyddiagnostikk   

d. Økning av poliklinisk aktivitet med 85 %, fra 6571 til 12101 

konsultasjoner 

e. Økning av antallet dagkirurgiske inngrep med 115 %, fra 132 til 

284 

f. Styrking av tilbudet innen psykisk helse og rus lokalisert til Alta i 

henhold til vedtak i styret for Finnmarkssykehuset 5. desember 

2013 (5 nye døgnplasser for psykisk helse lokalisert til Alta) og 

administrasjonens forslag til vedtak i styret for 

Finnmarkssykehuset den 20. mars 2014. 

4. Styringsgruppen anbefaler at funksjonene for hhv operasjon, 

billeddiagnostikk, sykestue, fødestue, samt nye senger innen psykisk 

helse og rus løses gjennom nybygg. For å bedre logistikk og infrastruktur 

etableres det også – i samarbeid med Alta kommune - vestibyle og 

auditorium i nybygg. Funksjoner som dagbehandling og poliklinikk søkes 

løst gjennom oppgradering av eksisterende bygningsmasse.   

5. Den videre planlegging av byggeprosjektet skjer med utgangspunkt i de 

areal- og kostnadsrammer, samt de milepæler som er lagt til grunn i 

utredningen. 

6. Styringsgruppen anbefaler at sykestua, fødestua og funksjoner som 

cytostatika- og dialysebehandling går over fra å være kommunalt 

organisert til å organiseres i Finnmarkssykehusets regi. 

7. Styringsgruppen ber de involverte parter sammen søke løsninger, 

inkludert finansiering, på det økonomiske utfordringsbildet som er 

tegnet. Som ledd i arbeidet med å finne slike løsninger, ber 

styringsgruppen om at det før styremøtet i Helse Nord RHF i juni 

utformes en intensjonsavtale mellom Alta kommune, 

Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF om dekning av 

investeringsutgifter. 

8. Styringsgruppen ber de involverte parter i det videre utviklings- og 

detaljeringsarbeid være spesielt opptatt av samspillet mellom de ulike 

aktørene som utgjør helsetilbudet for befolkningen i Alta/Vest-Finnmark, 

og iverksette avbøtende tiltak i forhold til det risikobildet som er tegnet. 

 

5 Eventuelt 
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Referent 
Margrete Gaski 
 
 
Vedlegg:  
Sluttrapport fra utredningen 


