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Klinikk Prehospitale tjenester

Saksbehandler: Adm. direktør Hans Petter Fundingsrud og klinikksjef Grete Bru
Dato: 12. mai 2011

Orienteringssak – Muntlig orientering fra adm. dir.
Mandat – evaluering – Prehospital Klinikk, Helse Finnmark HF
Styret i Helse Finnmark Sak 15/2011
Styret ber adm.dir. gjennomføre en evaluering av prehospitale tjenester - bilambulanse med
henblikk på organisering, ledelse, dimensjonering og drift.
Bakgrunn
Klinikk prehospitaletjenester ble opprettet som egen klinikk i juni 2009. Tidligere var
bil/båtambulansen i prehospital klinikk underlagt klinikk Kirkenes.
Klinikken har 200 årsverk og består av AMK Helse Finnmark, Luftambulanse Kirkens,
Luftambulanse Alta og Bil/båtambulanse med 17 stasjoner.
Det er avd leder i de ulike avdelinger. I bilambulansen har det vært en ambulansesjef med ansvar
for 17 stasjonsledere. Denne er nå foreslått delt i tre områder, med tre ambulansesjefer med hvert
sitt ansvar for 6 + 6 + 5 stasjonsledere. Klinikksjefens lederteam består da av 6 avdelingsledere.
Arbeidsområdet er hele Finnmark som er et stort geografisk område og det fører til store
utfordringer både i forhold til ledelse og drift. Ambulansestasjonene er ulike i størrelse. På den
minste stasjon er det 5 stillinger og på den største 20,5 stillinger. Stasjonene blir ledet av
stasjonsleder som pr dags dato er i 100 % turnus stilling og har personal/økonomiansvar som del
av jobben. De to største stasjonene har satt av 40 og 50 % til ledelse. I øvrig jobber de i turnus.
Avdelingssjef bil/båtambulansen har ansvaret for kontakt og oppfølging av den enkelte
stasjonsleder og har budsjett og personalansvar.
Historikk
Helse Finnmark overtok 1.januar 2008 alle ambulansestasjoner, før den tid var de fleste drevet
med private utøvere. Ved overgang til Helse Finnmark har det vært en gjennomført en omstilling
i forhold til arbeidsplaner, fritid, lønn og ledelse. Hver enkelt stasjon er en egen organisatorisk
enhet, med mange mil til neste stasjon og til sykehus.
Fra 2008 – juni 2009 var det en ambulansesjef og en assisterende ambulansesjef, etter
omorganisering i 2009 ble ass.ambulansesjef plassert i stab til klinikksjef.
Dagens situasjon
Tjenesten er preget av store budsjettoverskridelser, og mye overtid blant personalet. I tillegg
også vikarbruk. Sykefraværet er stort på enkelte stasjoner. Noen stasjoner sliter med tildels
alvorlige personal konflikter som har vart over år.
I forhold til ledelse er det lite kontroll med overtidsbruk og budsjett overskridelser på mange
stasjoner. Det kan se ut som det er kommunikasjonssvikt i organisasjon hvor informasjon,
beskjeder ol ikke kommer frem til den enkelte ambulansesjåfør.
Samarbeidet mellom klinikksjef og ambulansesjef samt ass. ambulansesjef har heller ikke
fungert optimalt.
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I 2011 er det kommet i gang arbeid med kartlegging og rapportering i forhold til hvordan
resurser blir brukt i daglig drift. Tettere oppfølging i forhold til arbeid på passiv tid, arbeid med
endring av turnus og oversikt over kostnader i gammel bilpark. Det er utarbeidet
kvalitetsindikatorer som vi følger månedlig.
Oppgaver som det ønskes bistand til:
A.

Analyse av om driften er hensiktsmessig i forhold til:
• Er tjenesten organisert hensikts messig? På stasjonsnivå? På avd. nivå?
• Resurser i forhold til drift?
• Endringer i forhold til arbeidstid, lønn, opplæring eller annet

B.

Utvikling av kultur og lederskap
• skape en kulturforståelse i ambulansetjenesten med vekt på at en er en del av et
større fellesskap i Helse Finnmark
• bygge gode relasjoner mellom stasjonene og jobbe med teamutvikling
• skape en kultur hvor en legger vekt på utvikling og godt arbeidsmiljø
• hvordan kan tjenesten bli en organisasjon som utvikler seg kontinuerlig og
dynamisk
• utvikle ledere som opptatt av prosess og ikke bare opptrer som kontrollører
• skape grunnlag for en klinikk med utviklingsmuligheter (”God drift bedrer
likviditet og gir mulighet for investeringer”)

Klinikksjef Prehospital Klinikk og direktør har vært i dialog med AgendaKaupang AS for mulig
bistand. Tidsplan med fordeling av tid på de ulike elementene i et program er skissert nedenfor:
•

Mai: Oppstartmøte og planlegging av analysefasen

•

Mai-juni: Analyse av organisering, turnus, ressursbruk, overtid mv

•

16.-17. juni: Innledende intervjuer med klinikksjef, avdelingsledere og noen
utvalgte stasjoner. Avklare problemstillinger, grunnlag for nærmere kartlegging
av ledelse, organisasjonskultur, samarbeid mv.

•

August (siste halvdel): Enkel undersøkelse av kultur, samarbeid, ledelse mv.
(nettbasert)

•

Primo sept: Ledersamling 1 (2 dager) Fokus: Sette mål for et utviklingsprogram
for klinikken, med basis i resultatene fra org. undersøkelsen og den innledende
analysen.

•

November: Ledersamling 2

•

Mars: Ledersamling 3

•

Juni: Ledersamling 3

Temaet på ledersamlingene bør være knyttet til de konkrete utfordringene klinikken står
overfor mht effektivitet, ledelse og organisasjonskultur, samtidig som det gis anledning til å
trene i utvalgte lederferdigheter, drøfte lederrollen osv. Akkurat det siste kan være viktig i en
sånn distribuert struktur som preger klinikken.
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MØTEREFERAT
DRØFTINGSMØTE
Tid: onsdag 18.5.0211. kl 11.30-14.30
Sted: videokonferanse:
Til stede:
Fra foretakstillitsvalgte og fortakshoverdverneombud møtte
Foretakshovedverneombud Gunn Bente Knudsen.
Foretakstillitsvalgt Delta Odd Oskarsen.
Foretakstillitsvalgt Fagforbundet Ole I Hansen
Foretakstillitsvalgt YLF Ingrid Wæraas Rønning
Foretakstillitsvalgt FO fra sak 6. Jo Morten Kåven
Foretakstillitsvalgt NITO Baard Martinsen
Foretakstillitsvalgt fysioterapiforbundet Eirik Irgens.
Foretakstillitsvalgt NSF Evy Adamsen
Foretakstillitsvalgt Utdanningsforbundet. Svein Jensen
Fra foretaksledelsen møtte
Ass direktør Jan Erik Hansen
Klinikksjef klinikk psykisk helsevern og rus Inger Lise Balandin
Klniikksjef klinikk Kirkenes Rita Jørgensen
FFU-/personalsjef Erik Fjeldstad
Kvalitets sjef Leif Arne Asphaug møtte i sak 1
Møtet ble ledet av: FFU-/personalsjef.
Referent: FFU-/personalsjef

Saksinnhold: Saker til styremøte den 25.5.2011 samt sak vedr evalueringen av Prehospital
klinikk Helse Finnmark HF.
Avtalegrunnlag: HA§ 30.

Sak 1.Plan for oppfølging av og imøtekommelse av anbefalinger.
Internrevisjonsrapport.
Konklusjon.
• Tillitsvalgte gir sin tilsutning til det arbeidet som skal gjennomføres for å etterkomme
de anbefalinger som framkommer i rapporten.
• Tillitsvalgte merker seg at det per i dag ikke er gode rutiner for fjerne tilgang til våre
datasystemer når noen slutter eller går i permisjon. Dette må rettes opp så snart som
mulig.
• Saken tas forøvrig til orientering.
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Sak 2 faglig akseptable ventetider innen barne- og ungdomspsykiatri
Konklusjon.
• Tillitsvalgte tar til etterretning at det tidvis forekommer brudd på
ventetidsbestemmelsene innen barne- og ungdomspsykiatri.
• I det videre arbeidet med å oppnå målene med faglig akseptable ventetider må det
legges særskilt vekt på å få tilsatt nok fagfolk ved de klinikknee hvor det mangler
kvalifisert personell.
• Det må spesielt arbeides med å legge til rette for bedre for å skaffe fagfolk på
klinikken i Kirkenes og Hammerfest.
• Forøvrig tas saken til orientering.

Sak 3 Prosjektplan desentraliserte kontroller.
Konklusjon:
• Tillitsvalgte gir sin tilslutning til at dette prosjektet gjennomføres.
• Pasienter som kan få gjennomført sin behandling eller kontroll hos fastlege eller i
spesialisthelsetjenesten i Finnmark bør få mulighet til å få dette gjennomført i eget
fylke.
• Dette vil gi et mer tilgjengelig tilbud for pasientene samtidig som en slik omlegging
vil bli kostnadsbesparende.

Sak 4. Inntekstmodell for psykisk helsevern og rus- Helse nord RHF.
Konklusjon:
• Tillitsvalgte mener at det er oppsiktsvekknde at geografiske avstander og ambulering
ikke er noe kriterium i den foreslåtte modellen for fordeling av økonomiske midler.
dette kriterium er lagt inn i alle tilsvarende modeller utarbeidet av Helse Nord RHF.
• Videre gis det tilslutning til vurderingen om at midler til finansiering av SANKS
fortsatt må øremerkes i framtidige budsjetter da dette er en nasjonal oppgave.
• Forøvrig tas saken tilorientering.
Sak 5.Organisasjonsutvikling Helse Finnmark HF 2011- 2014
Ass direktør redegjorde for saksframlegget.
Konklusjon.
• Tillitsvalgte gir sin tilslutning til at det skal drives en kontinuerlig utvikling og
forbedring av organisasjonen Helse Finnmark som en utviklingsprosess innenfor den
angitte tidsrammen og på de områder som er beskrevet i framlegget..
• Tillitsvalgte poengterer at medvirkningen fra organisasjonene og vernetjeneste må
konkretiseres i saksframlegget. Slik medvirkning vil ha avgjørende betydning for
resultatet.
• Punkt 4 i forsalg til innstilling ønskes bedre konkretisert.
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Sak 6 Kvalitet og økonomi- rapport for 1. tertial 2011.05.19
Konklusjon.
• Det økonomiske resultatet for 1. tertial 2011 er meget skuffende.
• Resultatet for Klinikk Hammerfest er foruroligende og det må iverksettes tiltak for å
komme i balanse.
• Resultatet for prehospital klinikk er foruroligende.
• Resultatet for pasientreiser er foruroligende og det må iverksettes tiltak for å komme i
balanse.
• Forøvrig tas rapporten til orientering.
Sak 7 Investeringsplan 2011- justering.
Konklusjon:
• Det er positivt at investeringsrammen i Helseforetaket økes.
• Investeringene gjøres i tiltak som allerede er forankret gjennom tidligere styrevedtak
• En ber videre om at det undersøkes om sak vedr vaskeri for ansattes tøy i Kirkens er
drøftet med berørte organisasjoner og vernetjeneste. Det samme gjelder for
Hammerfest dersom det samme tiltaket planlegges der.
Sak 8 Mandat- evaluering- prehospital klinikk.
Konklusjon:
• Tillitsvalgte gir sin støtte til av slik evaluering gjennomføres
• Opplegget for evalueringen må organiseres slik at alle som er involvert må få komme
med synspunkter slik at saken blir best mulig belyst.
• Tillitsvalgte ønsker å bli involvert.
• Klinikk for prehospitale tjenester bør ikke finansiere dette tiltaket. Dette begrunnes ut
fra klinikkens økonomiske situasjon.
• NSF poengterer at evalueringen også må fokuseres på arbeidsmiljø.
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Brukerutvalget i Helse Finnmark hadde styremØte den 23.LL.2010 hvor det
etterlyses båt tilbudet som var mellom Alta og Hammerfest.
FØlgende vedtak ble

fattet i møte:

Saken omhandlet hurtigbåt tilbudet mellom Alta og Hammerfest. Det er innspill fra
flere brukere av helsetjenestetilbud som ønsker aktuelle rute gjeninnført. Utvalget
mener det burde være relevant å få vurdert slikt tilbud minimum 2 dager i uken.
Brukerutvalget ber Finnmark fylkeskommune vurdere slikt tilbud. Fra Helse
Finnmark side bør det være mulig å samle pasienter fra Alta og Kautokeino som skal
møte ved sykehuset til de dager en slik båtrute kan benyttes.

Vedtak:
o Brukerutvalget ber Finnmark fylkeskommune og Helse Finnmark HF arbeide for å
få reetablert hurtigbåt-tilbud mellom Alta og Hammerfest minimum 2 dager per
uke.

Enstemmig vedtatt
Fra brukernes side så var dette et meget godt tilbud. I vinter så har det vært mye
stengte veier og stor rasfare. Ved å ta opp igjen denne ruta så vil også ytterdistriktet
i Altafjorden også være tjent med og ikke bli isolert over tid.
Fra Finnmark fylkeskommune ble det sagt at denne ruta ikke var lønnsom men
istedenfor å ta den helt bort så burde man kanskje se på antall avganger.

Pasientene har også gitt tilbakemeldinger på at bussen som starter fra Hammerfest
har vært i dårlig forfatning og hvor blant annet varmeapparatet ikke fungerte.

HF
Besøksadress€: Telefon: 78 42 10 00"
Avd:
Telefaks sekretariat:.78 42 11 07 Avd tlf:
35
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest 9613 Hemmerfest
Epost seketariat:
Avd faks:
adm@helse.finnmark.no
lnternett:
Kontonr:
Org nr:
Avd e.post:
4910.1 -87585
MVA 983 974 880 NO
www-helse-finnmårk.no
Helse Finnmark
Sykehusveien
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Saksbehandler:

Dirtlf:
Saksbehandlerepost:

Helse Finnmark vil på sikt redusere eksempelvis bruk av drosje ved å ha et slikt
tilbud og at pasientene fra AIta og Kautokeino blir satt opp på time de dagene båten
går.
Finnmark Fylkeskommune og Helse Finnmark vil med dette også unngå negative
reaksjoner fra personer som har opplevd en slitsom reise eller har blitt isolert over
lengre tid.

Brukerutvalget i Helse Finnmark vil anmode Finnmark fylkeskommune og Helse
Finnmark komme i dialog med tanke på gjenåpne båt tilbudet mellom Hammerfest
og Alta.

Med vennlig hilsen

Werner Johansen
Leder

Kopi: Pasientreiser Helse Finnmark
Veolia transport
Helse Nord V/ Lars Vorland
Regionalt Brukerutvalg Helse Nord

