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Saksnummer 69/2016 
 
Saksansvarlig:  Aina Irene Olsen, Prosjektleder 
Møtedato:  31. august 2016 

Orientering om organisasjonsutvikling og brukermedvirkning 
– prosjekt styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-
Finnmark/ Alta nærsykehus 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om prosjektet 

organisasjonsutvikling og brukermedvirkning –prosjekt styrking av 
spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark/ Alta nærsykehus til orientering. 

2. Styret ber å bli orientert om OU-ANS gjennom ordinær tertialrapportering – 
utviklings- og byggeprosjekter. 

 
 
 
Eva Håheim Pedersen  
Administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  

- Saksfremlegg 
- Styringsdokument Finnmarkssykehuset HF, Klinikk Hammerfest – og Klinikk psykisk 

helsevern og rusbehandling- OU og brukermedvirkning - Alta Nærsykehus  
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Orientering om organisasjonsutvikling og brukermedvirkning –
prosjekt styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark/ Alta 
nærsykehus  
 
Saksbehandler: Aina Irene Olsen, Prosjektleder  
Møtedato: 31. august 2016  

1. Formål 
Denne saken er en oppfølging av Helse Nord RHF styresak 14-2016 Utvidelse av 
spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, forprosjekt. Styret vedtok å igangsetting av 
detaljprosjekteringen og byggestart av Alta nærsykehus.  I vedtakspunkt 5 heter det at: 
Styret ber adm. direktør om en halvårlig orientering på OU-prosessen i prosjektet.  
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF orientert om status for utviklingsprosjektet 
organisasjonsutvikling Alta nærsykehus (OU-ANS) i Styresak 51-2016 Tertialrapport 
1/2016 utviklings- og byggeprosjekter. Styret ble orientert om at 
organisasjonsutviklingsprosessen i prosjekt Alta Nærsykehus er i henhold til planer.  

2. Status 
I tiden fra april 2016 er 5 av 12 delprosjektgrupper kommet godt i gang med sitt arbeid.    
 
Igangsatte delprosjekter   
1. Virksomhetsoverdragelse av ansatte fra Alta kommune (syke- og fødestua) til 

Finnmarkssykehuset.   
2. Etablering av en medisinsk sengepost og føde- og barsel.  
3. Poliklinikk, dagkirurgi, medisinsk poliklinikk, bildediagnostikk og ultralyd  
4. Planlegge, etablere og idriftsetting av en ny rusbehandlingsenhet, med 8 plasser og 

etablere og utvide døgnenheten med 5 plasser.  
5. Planlegging og drift av Laboratoriemedisin sammen med Alta kommune.  
 
I løpet av høsten 2016 vil mandatene for de resterende 7 delprosjektene bli utarbeidet. 
Mandat for følgende to delprosjekt vil prioriteres først: 
  
1. Organisasjonsmodell, ledelse og samarbeid                                                                                   

I samarbeide med klinikksjef for klinikk Hammerfest vil det bli utarbeidet et utkast til 
mandat for fremtidens organisasjonsmodell, ledelse og samarbeid. Mandatsarbeidet 
vil bl.a. ses i sammenheng med pågående arbeid til Helse Nord RHF og 
Finnmarkssykehuset HF med å følge opp krav i Nasjonal helse- og sykehusplan knyttet 
til stedlig ledelse. Rundskriv I-2/2013 Lederansvar i sykehus, vil være til hjelp for å 
tydeliggjøre ansvaret for ledere på alle nivå i sykehus og for enheter i Alta 
nærsykehus.    
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2. Felles vestibyle/kantine/inngangsparti for Alta kommune og Finnmarkssykehuset                                                                                                                           

Alta kommune har startet opp arbeidet med rivning og bygging av et felles bygg (for 
Alta kommune og Finnmarkssykehuset) med bl.a. vestibyle/kantine/inngangsparti. 
Alta kommune er om lag 3 måneder forsinket i forhold til opprinnelig plan. Bygget er 
planlagt å stå ferdig i løpet av mai 2017. I samarbeid med Alta kommune skal det 
utarbeides et mandat for det som skal være felles i bygget, et samhandlingsprosjekt. 
Det vil være felles resepsjon, kantine/kafe, sentralbord med mer. Finnmarkssykehuset 
vil i tillegg ha egne registrering- og betalingsautomater. Alta kommune og 
Finnmarkssykehuset har opprettet et overordnet samarbeidsutvalg, som skal ivareta 
og sikre samdrift og samarbeid om bl.a. innhold i et felles vestibylebygg.     

 
Alta nærsykehus interessent- og kommunikasjonsplan 
I forbindelse med planlegging og gjennomføring av byggeprosessen for Alta nærsykehus 
er det utarbeidet en felles interessentanalyse og kommunikasjonsplan både for 
byggeprosjektet, brukermedvirkning og organisasjonsutvikling. Planen ble tatt til 
orientering av styringsgruppen utviklingsprosjekter i FIN i møte 27. juni i år.  
 
Utviklingsseminar knyttet til OU og faglig utvikling for etablerte delprosjektgrupper     
Prosjektleder har satt i gang arbeidet med å planlegge et felles utviklingsseminar for alle 
involverte i OU-ANS. Seminaret vil arrangere innen utgangen av oktober 2016.  
   
Fast rapportering om OU-ANS 
o Adm. dir. rapporterer om OU-ANS gjennom tertialrapportering om byggeprosjekter til 

styret i Finnmarkssykehuset.     
o Prosjektleder er ansvarlig for å utarbeide månedlige rapporter til prosjektsjef og 

videre til styringsgruppen i FIN.   
o I tillegg følges OU-ANS prosjektet i linjen, herunder i klinikkledermøter og 

foretaksledermøter. 

3. Risiko 
Det er satt i gang tre bygge- og utviklingsprosjekt i Klinikk Hammerfest, idefase for Nye 
Hammerfest er kommet godt i gang, oppstart av Samisk helespark igangsettes formelt 9. 
september 2016 og planlegging knyttet til oppstart av bygging av Alta nærsykehus i løpet 
av våren 2017 og pågående OU-prosess i Alta. Samlet krever disse tre prosjektene 
deltagelse i mange ulike grupper, samtidig som ordinær drift skal ivaretas. Risikoen ligger 
i at belastningen på personer og klinikken kan bli for stor. For å bøte på belastingen, vil 
det ved etablering av de resterende delprosjektgruppene i OU-ANS, sikre tilgang på 
nødvendige menneskelige ressurser fra de ikke medisinske faggruppene.     

4. Økonomi 
Det er satt kr. 1 200 000 for 2016 som skal brukes til ulike tiltak knyttet til arbeidet med 
OU-ANS. Det vil bli utarbeidet en mer detaljert ressursplan med budsjett, når prosjektet 
har kommet lengre i arbeidet.  
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5. Medbestemmelse 
Orientering om organisasjonsutvikling og brukermedvirkning –prosjekt styrking av 
spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark/ Alta nærsykehus, vil bli behandlet i 
informasjon og drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud i møte 22. 
august 2016.  
 
Brukermedvirkning 
Orienteringen om organisasjonsutvikling og brukermedvirkning – prosjekt styrking av 
spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark/Alta nærsykehus vil bli behandlet i det 
Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF, den 20. september 2016.  
 
Adm. direktørs vurdering  
Adm. direktør er tilfreds med at organisasjonsutviklingsprosessene i prosjekt Alta 
Nærsykehus (OU-ANS) er i henhold til planer, jf. oppdatert styringsdokument for OU-ANS. 
 
 
Vedlegg:  
- Styringsdokument Finnmarkssykehuset HF, Klinikk Hammerfest – og Klinikk psykisk 

helsevern og rusbehandling- OU og brukermedvirkning – Alta Nærsykehus 
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