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Anbefaling
Administrerende direktør anbefaler at styret i Helse Finnmark HF tar informasjonen om
Prosjektdirektivet til etterretning og at forslaget fra administrerende direktør vedtas. Styret vil
bli orientert om status og fremdrift om prosjektet underveis i prosjektperioden.
Sammendrag
Det er igangsatt et stort, omfattende og komplisert delprosjekt under Strategisk utviklingsplan
i Helse Finnmark, som er å videreutvikle og ny organisering av psykisk helsevern og
rusbehandling. Delprosjektet har klare avgrensinger mot andre prosjekt og prosesser som
foregår i Helse Finnmark, spesielt gjelder det for de store investeringsprosjektene.
Overordnet milepælplan viser hvilke prioriterte tiltak det skal arbeides med for å nå
hovedmålene. Prosjektdirektivet viser innholdet i delprosjektene, og har både faglige og
organisatoriske målsettinger. Direktivet skal bidra til å gi riktig retning på arbeidet, sikre
fornuftig og effektiv ressursbruk og riktig bruk av kompetanse, tydeliggjøre ansvar og
beslutningsnivå for arbeidet, sist men ikke minst sikre realisering av resultater.
Prosjektdirektivet med detaljert milepælplan viser hvilke prioriterte tiltak det skal arbeides
med for å nå delmålene. Nøkkelordene i prosjektdirektivet er: Behov, kvalitet, likeverdige,
tilgjengelighet, samisk, investeringer, samordne, omstilling, samhandling og økonomi.
Bakgrunn og begrunnelse for igangsetting av prosjektet - Videreutvikling og ny
organisering av psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Administrerende direktør har initiert arbeidet med ”Strategisk utviklingsplan Helse Finnmark
HF”. ”Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB)”, er definert som et delprosjekt av utviklingsplanen.
Strategisk utviklingsplan Helse Finnmark HF har et tidsperspektiv på 10-15 år. Mandatet for
arbeidet med videreutvikling av PHV og TSB forelå 14.august 2012, og arbeidet kom i gang i
desember samme år.
Det har over år vært arbeidet med videreutvikling av tilbudet innen psykisk helse og
rusbehandling for befolkningen i Finnmark. Styret har behandlet mange saker hvor ulike
forbedringsområder er lagt frem. I dette delprosjektet vil tidligere saker og prosjekter samles
og det vil det forsøkes og ”sy sammen” og vurdere tidligere og nye forbedringsområder i en
helhetlig sammenheng.
Begrunnelsen for etablering av delprosjektet innen psykisk helse og rusbehandling er:
1. Store investeringsprosjektene som er under planlegging i Helse Finnmark. Disse vil gi
mulighet for samlokalisering av ulike fagområder og sikre langsiktige løsninger for å
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oppnå helsemessige og gode samfunnsøkonomiske og effektive spesialisthelsetilbud
til befolkningen i Finnmark, jf. samfunnsmål i overordnet utviklingsplan. Med små og
sårbare spesialistmiljøer og utfordringer knyttet til rekruttering av psykiatere er det
viktig å se på muligheten til å samle spesialisthelsetjenesten under ”samme tak”, når
det planlegges nye og evt. renovering av bygg. Det er også behov for utvikling og
forbedring av tilbudet til den samiske befolkningen.
Investeringsprosjektene er:
Fremtidige investeringer i Alta, knyttet til utredning av
spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark.
Nye Kirkenes sykehus, hvor det er bestemt å utrede om flytting om av døgnplasser
innen psykisk helse fra Tana skal inngå i det nye sykehuset.
Fremidige investering i Nye Hammerfest sykehus også har betydning for
organisering og lokalisering av tjenestetilbudet innen psykisk helse og TSB.
Etablering av ”Samisk helsepark”, et investeringsprosjekt som skal planlegges, gis
et faglig innhold og organiseres.
2. En annen begrunnelse er å dra nytte av mål og intensjoner i Samhandlingsreformen,
som bl.a. legger vekt på kommunenes rolle og behovet for å etablere helhetlige og
sammenhengende tjenester.
3. Omlegging av behandlingstilbudet fra døgnbehandling til dagbehandling, til mer
poliklinisk behandling og ambulante tjenester med hjemmebehandling og fra
sykehusbehandling til mer behandling i DPS/SANKS og TSB, og det skal legges vekt
på kortere opphold i institusjon.
4. Økonomiske utfordringer knyttet til inntektsfordelingsmodell for psykisk helsevern og
TSB i Helse Nord og økonomiske innsparinger i Helse Finnmark, har til tillegg til det
som er nevnt over gjort det nødvendig å gjennomføre omstilling i klinikk PHV og
TSB.
Det viktig å ta opp at det uavhengig av bevilgningsnivå må det arbeides videre med å forbedre
kvaliteten på tilbudet innen psykisk helse og TSB i Helse Finnmark HF.
Hovedmål med prosjektet er.
o Sikre at befolkningen i Finnmark får spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern
(PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som er av god kvalitet,
likeverdig, tilgjengelige og som er tilpasset pasientenes behov. Tilbudet til den
samiske befolkningen skal vektlegges og ivaretas.
o Vedta ny organisasjonsmodell for Klinikk psykisk helsevern og rus med
implementering oktober 2013, tilpasset fremtidige behov for tjenester, basert på
forsvarlige økonomiske rammer.
Delprosjekter/hovedtiltak
Det skal i utgangspunktet utarbeides sluttrapporter for 8 delprosjekt. Det kan være at noen
delprosjekt kan slås sammen, da det er sammenfallende faglige områder. Dette vil vurderes i
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arbeidet med mandatutforminen til hvert delprosjekt. Styret vil i utgangspunktet få seg
forelagt sluttrapporter med anbefalinger fra følgende delprosjekt:
Modell for fremtidig tilbud innen TSB
Utrede fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisere døgntilbudet innen
psykisk helse og TSB
Utrede om flytting av døgnplasser fra Tana til Nye Kirkenes sykehus
Videre utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta, herunder å utrede
videreutvikling/utvidelse av tilbudet innen psykisk helse, inkludert etableringa av
døgnbasert (24/7) krise- og akutt- tilbud. Vurdere og eventuelt å etablere en
rusbehandlingsenhet i Alta.
Gjennomgang av PHBU og forslag til faglig innretning for bl.a. å redusere ventetid og
fristbrudd.
Planlegge og etablere ambulante akutteam jfr. krav i Oppdragsdokumenter fra Helse
Nord RHF.
Utrede og komme med anbefalinger om innhold og organisering av
spesialisthelsetilbudet i ”Samisk
Ny organisering av klinikk psykisk helse og TSB helsepark”.
Vurdering
Det er igangsatt et stort, omfattende og komplisert delprosjekt under Strategisk utviklingsplan
i Helse Finnmark, som er å videreutvikle og ny organisering av psykisk helsevern og
rusbehandling. Prosjektet har klare avgrensinger mot andre prosjekt og prosesser som foregår
i Helse Finnmark, spesielt gjelder for de store investeringsprosjektene. Dette krever klare rolle
og ansvarsfordelinger mellom de ulike prosjektene/prosessene.
Erfaringer viser at endringer og omstillinger kan føre til uro og usikkerhet for de som bruker
tjenestene, ansatte, politiske miljøer, kommuner m.fl. Interessentanalysen og
kommunikasjonsplan skal imøtekomme disse utfordringene. Det er likevel viktig å presisere
at det er svært ønskelig med gode debatter. Det er også lagt til rette for brukermedvirkning,
god og bred deltagelse og samarbeid med ansatte og andre samarbeidspartnere og
interessenter i arbeidet.
Risikovurdering
Det er foretatt en risikovurdering i prosjektdirektivet, se side 13.
Kvalitet, trygghet og respekt
Med bakgrunn i Helse Finnmark HF sine kjerneverdier er det viktig at kvaliteten i
pasientbehandling og prioritering blir ivaretatt. Trygghet for pasienter og pårørende sikres ved
at tilbudet er tilgjengelig, når det er behov for det. Hele prosjektet skal gjennomføres med
respekt for pasienter, pårørende, samarbeidspartnere, ansatte og andre berørte.
Budsjett/finansiering
Administrerende direktør vil sikre et forsvarlig budsjett med finansiering.
Medbestemmelse
Prosjektdirektiv – Strategisk utviklingsplan Helse Finnmark HF – Delprosjekt Videreutvikling
og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, er
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drøftet med foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud i Helse Finnmark HF, den 30. januar
2013. Direktivet vil behandles i foretaks - AMU den 6. februar 2013.
Vedlagt følger protokoll fra drøftingsmøtet den 30. januar 2013, vedlegg nr. 3. Protokoll fra
foretaks AMU den 6. februar 2013 vil ettersendes.

Vedlegg
1. Prosjektdirektiv for Strategisk utviklingsplan Helse Finnmark HF Delprosjekt
Videreutvikling og ny organisering av Psykisk helsevern (PHV)og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB).
2. Interessentanalyse og kommunikasjonsplan
3. Vedlegg av referat/protokoller fra Informasjons- og drøftingsmøte
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FORKORTELSER
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PHBU
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DPS
NKS
RON

: Program for organisasjonsutvikling og forbedring
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: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
: Samisk Nasjonalt Kompetansesenter
: Psykisk helsevern barn og unge
: Universitetssykehuset Nord-Norge
: Distriktspsykiatrisk senter
: Nye Kirkenes sykehus
: Ressursgruppe for omstilling og nedbemanning
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1 BAKGRUNN
Helse Finnmark HF skal sørge for at befolkningen i Finnmark har tilgang til gode og likeverdige
spesialisthelsetjenester for alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted,
økonomi og etnisk bakgrunn. Dimensjonering av tjenestetilbudet og ressursbruken skal skje på en
populasjonsbasert måte, og ressursinnsatsen skal være tilpasset den aktiviteten som ytes.
Administrerende direktør har initiert arbeidet med ”Strategisk utviklingsplan Helse Finnmark HF”.
”Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB)”, er definert som et delprosjekt av utviklingsplanen. Strategisk utviklingsplan Helse Finnmark HF
har et tidsperspektiv på 10-15 år. Mandatet for arbeidet med videreutvikling av PHV og TSB forelå
14.august 2012, og arbeidet kom i gang i desember samme år.
Del I av ”PROFF- Finnmarkssykehuset” ble styrebehandlet i juni 2012 og har i hovedsak vært knyttet til
ny organisering av somatiske virksomheten i helseforetaket. PROFF er en forkortning for Program for
organisasjonsutvikling og forbedring. Finnmarkssykehuset er et begrep som beskriver at til tross for
geografiske avstander, ulike ansvarsområder innenfor spesialisthelsetjenestetilbudet og ulike kulturer skal
Helse Finnmark HF fremstå og oppleves med et helhetlig og samlet tilbud for befolkningen i Finnmark.
Hensikten med etablering av delprosjektet innen psykisk helse og rusbehandling er bl.a. de store
investeringsprosjektene som er under planlegging i Helse Finnmark, som er:
Fremtidige investeringer i Alta, knyttet til utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i
Alta/Vest-Finnmark.
Nye Kirkenes sykehus, hvor det er bestemt å utrede om flytting om av døgnplasser innen
psykisk helse fra Tana skal inngå i det nye sykehuset.
Fremidige investering i Nye Hammerfest sykehus også har betydning for organisering og
lokalisering av tjenestetilbudet innen psykisk helse og TSB.
Etablering av ”Samisk helsepark”, et investeringsprosjekt som skal planlegges, gis et faglig
innhold og organiseres.
Disse skal gi mulighet for samlokalisering av ulike fagområder og sikre langsiktige løsninger for å oppnå
helsemessige og gode samfunnsøkonomiske og effektive spesialisthelsetilbud til befolkningen i Finnmark,
jf. samfunnsmål i overordnet utviklingsplan. Med bakgrunn at Finnmark har en liten befolkning, at det er
små og sårbare spesialistmiljøer og utfordringer knyttet til rekruttering av psykiatere er det viktig å se på
muligheten til å samle spesialisthelsetjenesten under ”samme tak”, når det planlegges nye evt. renovering
av bygg. Det er også behov for utvikling og forbedring av tilbudet til den samiske befolkningen.
Det er også behov for utvikling og forbedring av tilbudet til den samiske befolkningen. Tilbudet til den
samiske befolkningen fikk en tydelig og stor plass i Opptrappingsplan for psykisk helse (1999 – 2008).
Helse Finnmark HF fikk ansvaret for etableringen av et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern
for den samiske befolkning (SANKS/SAmisk Nasjonalt Kompetanse Senter). Målsettingen med SANKS
er å utvikle likeverdige helsetjenester innen psykisk helse til den samiske befolkningen, med samisk språk
og kultur som sentrale elementer. SANKS gir i dag et omfattende tilbud, i en modell som har vært under
kontinuerlig utvikling. Det er fortsatt behov for å videreutvikle tilbudet til den samiske befolkningen, som
bl.a. skal gjøres ved etablering av ”Samisk helsepark”, et investeringsprosjekt som skal planlegges og gis
et faglig innhold.
Helse Finnmark HF har et spesielt ansvar for å tilby tjenester på samisk, til de som ønsker det. Dette
gjelder for kommunene Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger og Tana, som er en del av
forvaltningsområdet definert i Sameloven. Det prinsipielle grunnlaget for bruken av samisk språk i Norge
er gitt i Samelovens språkregler. Hovedmålsettingen med Samelovens språkregler er å fremme og bevare
samisk språk og på den måten styrke bruken av samisk i offentlige sammenhenger.
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Et kjernepunkt i videreutvikling av PHV og TSB er å legge til rette for en sterkere pasientrolle og legge til
rette for at hvert enkelt menneske kan ta ansvar for egen helse. Dette er et klart signal om at brukerne skal
ha betydelig innflytelse over beslutninger som gjelder eget liv og valg av behandling. Det er derfor
nødvendig å fremheve den kommunale satsingen, ettersom det først og fremst er kommunene som kan
arbeide forebyggende og legge til rette for at mennesker som blir psykisk syk eller har en form for
avhengighet, skal kunne mestre livene sine.
Samhandlingsreformen legger vekt på kommunenes rolle og behovet for å etablere helhetlige og
sammenhengende tjenester.
Tiden er inne for å gjennomføre en omlegging fra døgnbehandling til dagbehandling, mer poliklinisk
behandling, ambulante funksjoner der leger og psykologer deltar. Det skal etableres akuttfunksjoner
gjennom døgnet, evt. i samarbeid med andre institusjoner der lokale forhold gjør det nødvendig. Vi skal
fra sykehusbehandling til mer behandling i DPS/SANKS og TSB. Det skal legges vekt på kortere opphold
i institusjon. Det forutsettes at det samtidig gjennomføres en planmessig ressursoverføring (stillinger og
penger), som følge av omstillingen. Dette slik at de totale økonomiske rammene ikke reduseres
ytterligere. Stillinger som har vært tilknyttet døgnbehandling skal overføres til bl.a. ambulant akutteam.
Økonomiske utfordringer knyttet til inntektsfordelingsmodell for psykisk helsevern og TSB i Helse Nord
og økonomiske innsparinger i Helse Finnmark, har til tillegg til det som er nevnt over gjort det nødvendig
å gjennomføre omstilling i klinikk PHV og TSB.
Når det gjelder økonomi er det viktig å ta opp at det uavhengig av bevilgningsnivå må det arbeides mer
med å forbedre kvaliteten på tilbudet innen psykisk helse og TSB i Helse Finnmark HF.

2 PROSJEKTETS MÅL
2.1

Hovedmål
o

o

2.2

Sikre at befolkningen i Finnmark får spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern (PHV) og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som er av god kvalitet, likeverdig, tilgjengelige og
som er tilpasset pasientenes behov. Tilbudet til den samiske befolkningen skal vektlegges og
ivaretas.
Vedta ny organisasjonsmodell for Klinikk psykisk helsevern og rus med implementering oktober
2013, tilpasset fremtidige behov for tjenester, basert på forsvarlige økonomiske rammer.

Delmål/Hovedtiltak
o
o
o
o
o
o
o
o

Utarbeide en modell for fremtidig tilbud innen TSB.
Utrede fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisere døgntilbudet innen psykisk helse og
TSB.
Utrede om flytting av døgnplasser innen psykisk helse fra Tana, skal inngå i Nye Kirkenes
sykehus.
Videre utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta, herunder å utrede
videreutvikling/utvidelse av tilbudet innen psykisk helse, inkludert etableringa av døgnbasert
(24/7) krise- og akutt- tilbud. Vurdere og eventuelt å etablere en rusbehandlingsenhet i Alta.
Utrede og komme med anbefalinger om innhold og organisering av spesialisthelsetilbudet i
”Samisk helsepark”.
Planlegge og etablere ambulante akutteam jfr. krav i Oppdragsdokumenter fra Helse Nord RHF.
Gjennomgang av PHBU og forslag til faglig innretning for bl.a. å redusere ventetid og fristbrudd.
Utrede ny organisasjonsmodell for psykisk helsevern og rusbehandling
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2.3

Effektmål- en beskrivelse av den positive virkningen av prosjektet i et 3 -5 års
perspektiv
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2.4

Pasientenes behov har vært førende for utforming av tilbudene. Det er lagt til rette for en sterkere
pasientrolle og at brukerkompetanse og fagkompetanse er likeverdig.
Spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen i Finnmark og landet for øvrig er
forbedret.
Samarbeidet med Sametinget er styrket.
Mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet får enda bedre hjelp enn før og på riktig nivå.
Tjenestetilbudet har en god faglig innretning med meget god kvalitet.
Tilbudet gis så nært der pasienten bor og er tilpasset den enkeltes livssituasjon.
At det er etablert en ny organisasjonsmodell som ivaretar befolkningens behov tjenester, som er
effektiv og utnytter de samlede ressursene utnyttes best mulig.
Det er gjennomført omlegging fra langvarige institusjonsopphold til en mer desentralisert
behandling, med kortere opphold, mer dag og poliklinisk behandling, og at det er etablert
ambulant akutteam.
Sykehuset/UNN/Åsgård kun benyttes til sikkerhetspsykiatri, lukkede akuttavdelinger for bl.a.
ivaretakelse av tvungent psykisk helsevern med døgnopphold, og enkelte avgrensede
spesialfunksjoner.
DPS- ene er godkjent for Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold.
Det er utviklet gode samhandlingsmodeller mellom kommunene og DPS- ene/ rusbehandling, til
beste for befolkningen i Finnmark.

Føringer

Fra Helse Finnmark HF
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Styresak 51/2010 – Utredning av fremtidig tilbud ved døgnenhetene / Finnmarksklinikken for
personer med samtidig rus og psykisk lidelse. Saken ble tatt til orientering og konklusjonene i
rapporten legges til grunn i det videre arbeidet.
Styresak 48/2011 – Konkretisering av tiltaksplan – nedbemanning / omstilling i Helse Finnmark.
Vedlegg – Langsiktige tiltak (frem mot 2020) – psykisk helsevern og rus.
Nasjonalt topplederprogram (NTP) – Utviklingsprosjekt Samisk Helsepark- Gunn Heatta– Nov.
2011 og rapport fra idemyldring.
Styresak 66 /2011 - Budsjett 2012 – 2015 for Helse Finnmark HF.
Styresak 69/2011 Iverksettelse av forprosjektfase, Nye Kirkenes sykehus og referater fra
styringsgruppemøter.
Styresak 23/2012 Utredning vedrørende flytting av døgnplasser ved Døgnenheten i Tana til Nye
Kirkens sykehus.
Styresak 44/2012 ”Finnmarkssykehuset” – ny organisasjonsplan 2011.
Styresak 71/2012 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) – status og utfordringer PROFFFinnmarkssykehuset, om å utrede ny organisasjonsmodell for psykisk helsevern og rusbehandling.
Styresak 89/2012 Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013.
• Kvalitetspatrulje, ventelister, fristbrudd og epikrisetid.
• Utvikling av spesialisthelsetjenesten i Vest-Finnmark. Øremerket investeringsramme på
5,0 mill i 2013 til bl.a. å gjennomføre restrukturering av døgnplasser i psykisk helse og
rus.
• Generell styrking av SANKS 2,990 mill, utekontorer.
• Planlegge hvordan klinikken skal ivareta utfordringen knyttet til inntektsmodellen frem
mot 2020.
• Utfordringene i 2013 er knyttet til reduksjon av kostnader for gjestepasienter. (2,5 mill på
rus og 3 mill på psykisk helse.
• I vedtaket heter det: Boligdelen for Finnmarksklinikken avventes inntil endelig vedtak
knyttet til modell for fremtidig tilbud innen TSB, foreligger, jf styrsak 71/2012.
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o

Andre relevante planer, utredninger, styresaker med mer som er relevante for arbeidet.

Fra Helse Nord RHF
o

o
o

Styresak 147-2012 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark – mandat for
arbeidet, herunder å utrede videreutvikling/utvidelse av tilbudet innen psykisk helse, inkludert
etableringa av døgnbasert (24/7) krise- og akutt- tilbud. Vurdere og eventuelt å etablere en
rusbehandlingsenhet i Alta.
Oppdragsdokumenter fra Helse Nord RHF til Helse Finnmark HF (2010-2011- 2012-2013).
Andre førende rammebetingelser.

Andre føringer
o
o
o
o
o

3

Nasjonale faglige føringer.
Omstilling på UNN HF, som har betydning for tilbudet i Helse Finnmark HF.
Døgndrift som tar høyde for utdanning lege- og psykologspesialister.
Løsninger som ivaretar medisinskfaglige krav til akuttilbud hele døgnet.
Samhandlingsreformen.

AVGRENSINGER MOT ANDRE PROSJEKT/PROSESSER

Det er nødvendig å ta hensyn til andre pågående prosjekter. Det gjøres avgrensinger mot følgende andre
prosjekt/prosesser:

Prosjekt/Prosess

Beskrivelse av avhengighet og avgrensing

Strategisk utviklingsplan –
Helse Finnmark HF
Utredning av
spesialisthelsetilbudet i
Alta/Vest-Finnmark – Helse
Nord RHF

Tilpasses overordnede føringer og premisser i utviklingsplanen.
I utredningen skal potensialet for ytterligere desentralisering av
spesialisthelsetjenester i Alta vurderes og følges opp med konkrete
forslag, og skal utredes:
-

-

Videreutvikle/utvidelse av tilbudet innen psykisk helse,
inkludert etablering av døgnbasert krise og akutt- tilbud. Disse
vurderingene må samordnes med pågående utredningsarbeid i
regi av Helse Finnmark HF.
Vurdere og eventuelt å etablere en ny rusbehandlingsenhet i
Alta. Også disse vurderingene gjøres i tilknytning til pågående
utredningsarbeid i regi av Helse Finnmark HF.

Nye Kirkenes sykehus

Vurdere flytting av døgnplasser fra Tana til KNS, jf. Ss 23/2011og
150-2012 (Helse Nord RHF)

Forprosjekt Samisk
helsepark

Følge opp notat fra topplederprogram og rapport fra idemyldring Jf.
Styresak 44/2011

SANKS
Nye Hammerfest sykehus

Poliklinikk Karasjok legges til DPS Midt-Finnmark/SANKS.
(Midlertidig lagt til Avdeling for Medisinsk Service) Arbeidet med
Samisk Helsepark og utvikling av Psykisk helsevern og Rus sin rolle i
dette.
Vurdere organisatorisk tilknytning til prosjektet, når søknad jf. FOR
om Nasjonale tjenester er ferdig utarbeidet.
Planlegging av Nye Hammerfest sykehus er i startfasen.
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4 ORGANISERING, ROLLER OG RESSURSBEHOV
4.1

Lederskap, forankring og organisatorisk tilknyting

Prosjektet vil føre til endringer i basisorganisasjonen, og prosjektet vil muligens føre med seg nye
prosesser og strukturer, og endre måten basisorganisasjonen til vanlig arbeider på. Endringene kan skape
utrygghet i klinikken, hvis arbeidet med prosessen ikke blir håndtert rett. Det vil bli lagt stor vekt på å
forberede helseforetaket og klinikk PHV og TSB om planer for gjennomføring av arbeidet, og hvordan
dette arbeidet skal ledes. Sterkt fokus på god og riktig ledelse er viktig for om arbeidet blir vellykket eller
ikke. Ledere på alle nivå må ta på seg rollen som utviklingsagenter, og må ha kunnskap om å håndtere
prosjektstyring.
Medbestemmelse, brukermedvirkning og det å føle eierskap til arbeidet med foreliggende prosjekt, er
svært viktig for adm. direktør. Å legge til rette for, å få bred og god deltagelse fra ansatte er den viktigste
suksessfaktoren i arbeidet. Dette vil bl.a. bli ivaretatt gjennom oppnevning i prosjektgruppen, behandling
av saker/delmålene i styret, brukerutvalget, tillitsvalgte, vernetjenesten, i Klinikk psykisk helse og TSB
m.fl.
Eier av prosjektet er administrerende direktør i Helse Finnmark HF, Hans Petter Fundingsrud.
Styringsgruppen for delprosjekt ”Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern (PHV) og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)” er foretaksledergruppen. Dette for å forankre arbeidet i
foretakets linjeorganisasjon.
Ledergruppen i PHV og TSB vil i tillegg til å delta i prosjektgruppen også ivareta rollen som
arbeidsgruppe sammen med prosjektleder. Arbeidsgruppen vil møtes ukentlig. Dette for å sikre
organisatorisk tilknytning og forankring av arbeidet i egen organisasjon. Klinikkleder, DPS ledere og leder
for Finnmarksklinikken vil ha hovedansvar for å legge til rette for bred og god medvirkning og deltagelse
fra ansatte på sitt nivå.
Prosjektleders oppgave er å ivareta løpende ledelse og koordinering av prosjektet. Ledelsen består
henholdsvis av å lede prosjektet og dets deltagere gjennom problemer og utfordringer, som prosjektet
møter på. Utover dette består prosjektlederens oppgaver i å organisere samspill, koordinering og
rapportering til prosjektgruppen, styringsgruppen og andre beslutningsorganer. Prosjektlederen skal sikre
at de rette beslutningsorganer til enhver tid har tilstrekkelig kompetanse til å kunne treffe beslutninger som
påvirker prosjektet.
Ansvarlige ledere på hvert nivå må bidra med informasjon, kommunikasjon og deltagelse, samt skape
motivasjon i egen organisasjonen.

4.2

Organisering

Det er viktig å effektivisere, presisere og tydeliggjøre organisering, rolle og ansvar i arbeidet.
Gjennom et prosjektforløp vil det løpende måtte detaljplanlegges og kvalitetssikres for å sørge for at
avtalte leveranser lever opp til kvalitetskravene som har blitt definert i prosjektet. Planlegging og
kvalitetssikring er derfor ikke forbeholdt spesielle faser av et prosjekt. Likevel vil planlegging være tyngst
i oppstarten av et prosjekt, mens kvalitetssikring naturlig er tyngre jo lenger ut i et prosjekt man befinner
seg.
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Organisasjonskart for prosjektet

Prosjekteier:
Adm. direktør i Helse Finnmark HF,
Hans Petter Fundingsrud

Styringsgruppe:
Administrerende direktør, Hans Petter Fundingsrud, leder
av styringsgruppen
Foretakscontroller/Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen
Medisinsk fagsjef, Harald G. Sunde
Kommunikasjonssjef, Ivar Greiner
HR-sjef, Lena Elisabeth Nielsen
Økonomisjef, Lill-Gunn Kivijervi
Drift-og eiendomssjef, Øyvind Grongstad
Klinikksjef Klinikk Prehospitale tjenester, Grete Bru
Klinikksjef Klinikk for psykisk helsevern og rus, Inger
Lise Balandin
Klinikksjef Klinikk Hammerfest, Vivi Brenden Bech
Klinikksjef Klinikk Kirkenes, Rita Jørgensen

Prosjektleder:
Aina Irene Olsen

Prosjektgruppe:
Klinikksjef, Inger Lise Balandin, leder av prosjektgruppen
DPS leder, Robert Kechter
DPS/SANKS leder, Gunn Heatta
DPS leder, Åse Mathisen Holberg
Finnmarksklinikken leder, Inger Lise Bjerknes
Ansattes representanter
Tillitsvalgt for overlegene, Cecilie Jávo
NSF- Eli Haaland
Bruker og pårørende representanter
RIO, Linda Daniloff
Mental Helse, Solveig Krystad
Vernetjenesten, Solfrid Skolglund
Fagrådet i klinikk PHV/TSB , Heiko Raschpichler

DelprosjektModell for fremtidig
tilbud innen TSB
Arbeidsgruppe vil
oppnevnes

Delprosjekt –
Reorganisere
døgntilbudet
Arbeidsgruppe vil
oppnevnes

Arbeidsgruppe:
Ledergruppe; PHV & TSB

Delprosjekt”Samisk helsepark”

Delprosjekt –
Ambulante akutteam

Arbeidsgruppe vil
oppnevnes

Arbeidsgruppe vil
oppnevnes

Delprosjekt- SHT i
Alta

Delprosjekt - Nye
Kirkenes sykehus

Delprosjekt –
PHBU

Delprosjekt –

Arbeidsgruppe vil
oppnevnes

Arbeidsgruppe vil
oppnevnes

Arbeidsgruppe vil
oppnevnes

Arbeidsgruppe vil
oppnevnes

Ny organisasjonsmodell i PHV og TSB
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4.3

Ansvar og oppgaver

4.3.1 Prosjekteier
Administrerende direktør i Helse Finnmark HF er prosjekteier, hans ansvar er:
o
o
o
o
o
o

Overordnet ansvarlig for prosjektet og dets resultater.
Godkjenner prosjektdirektivet.
Vedtar mandatene for arbeidsgruppene.
Ansvarlig for å etablere prosjektet, sørge for at forutsetninger er tilstede, overordnet overvåke
framgangen gjennom styringsgruppa, iverksette tiltak om nødvendig.
Sikrer at prosjektets strategi og Helse Finnmark HF sin strategi ikke er motstridende.
Sikrer at prosjektets mål er i henhold til Helse Finnmarks behov.

4.3.2 Styringsgruppe
Styringsgruppas leder er ansvarlig for at:
o
o
o
o
o
o
o

Prosjekteier er tilstrekkelig informert.
Styringsgruppa og prosjektleder har nødvendig kompetanse.
Prosjektleders rapportering og oppfølging gjennomføres på en tilfredsstillende måte.
Gevinstsrealisering foretas.
Styringsgruppa behandler prosjektdirektivet, endringer i direktivet å legge anbefaling fram for
prosjekteier.
Prosjektdirektivet, herunder mål og milepælplan følges opp.
Styringsgruppa behandler risikovurdering jevnlig.

4.3.3 Prosjektgruppe
Komme med anbefalinger til styringsgruppen, jf. Kap. 4.4 om rollebeskrivelser.

4.3.4 Prosjektleder
Prosjektleder skal:
o
o
o
o
o

Lede og motivere prosjektgruppa mot prosjektets mål.
Se til at prosjektets leveranser har riktig kvalitet, leveres til rett tid og i henhold til vedtatt budsjett.
Fatte beslutninger innenfor rammer gitt av styringsgruppa, herunder endringer som ikke påvirker
prosjektets resultat.
Følge opp avvik.
Rapportere til styringsgruppa.

4.3.5 Ressursgruppa for omstilling og nedbemanning (RON) i Helse Finnmark HF
Gruppa skal bistå ledere som ber om råd og hjelp i sitt arbeid med omstilling og nedbemanning. Gruppa
ledes av HR- sjef/seksjonsleder Liss-Heidi Pettersen.
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4.4

Rollebeskrivelser

Rolle

Beskrivelse

Prosjekteier

Godkjenne prosjektdirektivet og legge frem saker for styret.

Styringsgruppe

Beslutter og ser sammenhengen til andre store oppgaver i helseforetaket.

Prosjektgruppe

Generelt skal prosjektdeltakerne:
o Utarbeide endelig milepælplan og prosjektplan
o Ta ansvaret for leveransene i prosjektet
o Bidra aktivt med innspill i prosjektarbeidet
o Rapportere framdrift og ressursbruk på aktiviteter
o Rapportere risiko umiddelbart til prosjektleder
o Ta ansvar for å informere og forankre arbeidet egen i den
organisasjon/nivå.

Prosjektleder

o
o
o
o
o
o
o
o

Referansepersoner

Utarbeide prosjektdirektiv
Styring, oppfølging og rapportering iht. prosjektdirektiv
Ansvarlig for levering av leveranser at disse har riktig kvalitet,
leveres til rett tid og i henhold til vedtatt budsjett
Lede og motivere prosjektgruppa mot prosjektets mål
Utarbeide nødvendig beslutningsgrunnlag og sikre nødvendige
beslutninger
Følge opp avvik
Organisere og koordinere arbeidet
Utarbeide evalueringsrapport og foreta evalueringen av arbeidet

Delta på arbeidsmøter ved behov
Utarbeide avtalte leveranser som f. eks konvertering, lokal
standardisering, dokumentasjon, opplæring, testing, kommunikasjon

Kommunikasjon

Det lages en egen hjemmeside for prosjektet på internett, gjerne med
mulighet for blogging.
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5 MILEPÆLER
Prosjektet har følgende hovedmilepæler.

Milepæler

Dato

M1
M2
M3
M4
M5

18. des. 2012
12.febr. 2013
11. og 12.feb. 2013
30. mai 2013
30. mai 2013

Oppstartmøte med adm. direktør er gjennomført
Utarbeide en kommunikasjon/informasjonsstrategi for prosjektet
Godkjent prosjektdirektiv – Styrebehandles
Styrebehandle – Modell for fremtidig tilbud innen TSB
Styrebehandle - Utrede fremtidig behov for døgnbehandling og
reorganisere døgntilbudet innen psykisk helse og TSB
Styrebehandle - Utrede om flytting av døgnplasser fra Tana til Nye
Kirkenes sykehus
Videre utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta, herunder å
utrede videreutvikling/utvidelse av tilbudet innen psykisk helse,
inkludert etableringa av døgnbasert (24/7) krise- og akutt- tilbud.
Vurdere og eventuelt å etablere en rusbehandlingsenhet i Alta.
Styrebehandle - Gjennomgang av PHBU og forslag til faglig innretning
for bl.a. å redusere ventetid og fristbrudd.
Styrebehandle - Planlegge og etablere ambulante akutteam jfr. krav i
Oppdragsdokumenter fra Helse Nord RHF.
Utrede og komme med anbefalinger om innhold og organisering av
spesialisthelsetilbudet i ”Samisk helsepark”.
Styrebehandle - Ny organisering av klinikk psykisk helse og TSB
Evaluere arbeidet med prosjektet - hva har vi lært?
Prosjektet avsluttet og overlevert til prosjekteier og linjeorganisasjonen

M6
M7

M8
M9
M10
M11
M 12
M 13

30.mai 2012
19. juni 2013

19. juni 2013
26. sept. 2013
26. sept. 2013
10. okt. 2013
Uke 47, 2013
29. nov.2013

Det er utarbeidet en detaljert milepælplan for hvert delmål/milepæl (M4-M11), se vedlegg.

6

RISIKO

Prosjektet har gjennomført en risikoanalyse, både ifht prosjektgjennomføring og ifht realisering av
prosjektets mål. Denne skal vedlikeholdes jevnlig. I risikovurderingen er det tatt utgangspunkt i Helse
Nords mal for risikoanalyser som underlag for risikovurderingen og vurdert sannsynlighet og konsekvens
etter følgende definisjoner:
Konsekvens

Tid

Kost

Kvalitet

1: Ufarlig

Liten eller ingen påvirkning Liten eller ingen påvirkning Liten eller ingen påvirkning

2: Uønsket

Kan medføre justeringer på
noen milepæler

Mindre justeringer i
kostnader

Mindre justeringer på kvalitet i
leveranser

3: Uheldig

Noen milepæler blir
forsinket, men overordnet
tidsplan kan holdes

Vesentlige justeringer i
kostnader men under 30 %
av total kostnad

Kvalitet på leveranser blir dårligere
enn antatt

4: Farlig

Viktige milepæler blir
vesentlig forsinket som
setter sluttmilepæl i fase

Budsjettet sprekker med
mer enn 30 % av total
kostnad

Kvalitet på leveranser blir vesentlig
dårligere enn antatt

5: Kritisk

Kritiske milepæler i
prosjektet kan ikke holdes

Budsjettet sprekker med
mer enn 50 % av total
kostnad

Kvalitet på leveranser blir så dårlig at
forprosjektrapport ikke danner gir
grunnlag for beslutning
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Risiko og konsekvens
Produkt (S*K)

Risiko

Tiltak

1–4

Lav risiko

Akseptabel risiko. Eventuelle tiltak kan iverksettes, men er
ikke påkrevd

5 -12

Middels risiko

Tiltak bør iverksettes så snart det er praktisk og økonomisk
mulig.

15 – 25

Høy risiko

Risikoreduserende tiltak er påkrevd straks eller innen en
fastsatt tidsfrist som kan aksepteres av berørte parter.

Sannsynlighet er gradert på tilsvarende måte fra 1 til 5, fra ”svært lite sannsynlig” til ”svært
sannsynlig”. Produktet av sannsynlighet og konsekvens karakteriserer risikofaktorens totale
risiko.
Kvantifisering av risiko

Risiko

S

K

S*K

Risikoreduserende tiltak (Ansvarlig i parentes)

2

2

4

Utarbeidelse av detaljert arbeidsliste og
ansvarsfordeling (AIO)
Dager settes av i kalender allerede nå for hele
prosessen (AIO)

2

3

6

Invitere til bred deltakelse i faglig arbeidsgrupper,
inkludert fra brukerorganisasjoner og tillitsvalgte

Ikke overholdelse av leveranser
og tidsfrister i prosjektgruppe
og faglig arbeidsgruppe, og
tidstap som følge av manglede
koordinering av ulike deltakere
og oppgaver/leveranser

3

3

9

Utarbeidelse av prosjektdirektiv, rollefordeling og
detaljert arbeidsliste (AIO)
Dager settes av i kalender allerede nå for hele
prosessen (AIO)
Løpende oppfølging av leveranser (AIO)

Ikke god nok kvalitet i
prosesser

4

2

8

Tidspress søkes kompensert ved god informasjon
og dokumentasjon av prosessen, samt fokus på
vesentlige forhold

6

4

24 Uklarheter og uenighet kan medføre slik risiko.
Bruke kommunikasjonsplanen aktivt. Samarbeide
godt med kommunikasjonsavdelingen.
God og tydelig begrunnelse og dokumentasjon av
endringer med mer.

3

4

12

Prosjektgruppen setter ikke av
tilstrekkelig tid til deltakelse i
prosjektet

Ikke god nok deltagelse

Offentlig ”uro”, herunder
politisk engasjement og media

Arbeidsgruppene setter ikke av
tilstrekkelig tid til deltakelse i
prosjektet. Det må påregnes
stort tidsbruk.

Medlemmene i gruppene må få aksept for å delta
i arbeidet. Det må settes sammen arbeidsgrupper
med riktige personer og som har rett kompetanse
arbeidsgruppene.
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7 INTERESSENTANALYSE OG KOMMUNIKASJONSPLAN
Det vil utarbeides en egen kommunikasjonsplan for prosjektet, se milepælplan.

Interessent

Innflytelse
på
prosjektets
arbeid/
leveranser
(H, M, L)*

Hvordan skal interessenten
ivaretas?

”Sørge for” at de som bor og
oppholder seg i Finnmark får
de spesialisthelsetjenester de
har rett og krav på.
Beslutningssaker

Høy

Få saker forelagt til behandling. Adm.
dir. legger frem saker til styret.
Muntlig orientering av AD underveis i
prosjektet om saker styret bør være
kjent med.

Godt samarbeid og deltagelse
for befolkningens beste.
Kommunene i Finnmark - Politiske krav
- Lokalisering

Høy

Prosjektleder deltar sammen med
prosjektledelse/organisasjon i møter
med kommuner, politisk og
administrativt.
Delta i regionrådene ved behov.

Befolkningen

Høy

God informasjon

Styret i Helse Finnmark
HF

OSO
Brukerutvalg

Interesse i prosjektet

Tilbudet til befolkningen
Tilbud til befolkningen

Middels

Deltagelse, samarbeid, høring,
informasjon

Ivareta pasientenes behov i et
helhetlig perspektiv

Middels

Deltagelse, samarbeid, høring,
informasjon

Ønske om å beholde
Ansatte i Helse Finnmark arbeidsplasser

Høy

Tillitsvalgte/verneombud

Arbeidsforhold for
medarbeidere

Sametinget

Sikre tilbudet til den samiske
befolkningen

Høy

God kommunikasjon og samhandling

Holdes orientert

Høy

Møte med redaksjoner
Kommunikasjonsplan
Informasjon på egen nettside
Pressemeldinger

Media

Middels

God informasjon, deltagelse og
medvirkning om videre utvikling av
tilbud.
Informasjon, deltagelse, drøfting

* H-høy, M-middels, L-lav
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8 BUDSJETT OG RESSURSRAMMER
Rolle

Beskrivelse

Estimat
omfang/varighet

Kommentar

Prosjektleder

Prosjektleder er ansvarlig for
at leveranser blir planlagt og
gjennomført. forankring av
prosjektet, ressursbehov og
gjennomføring.

100 %

Fra HF

Produksjon av angitte
leveranser. Oppfølging av
prosjektadministrative
oppgaver, fremdrift og
kostnader.

Vil variere i
perioden

Prosjektdeltakere

des. 2012–des.2013

des. 2012 nov des.2013

Fra HF og noe
fra prosjektets
budsjett

Driftskostnader/inntekter
Budsjettet med finansiering vil behandles som egen sak, i løpet av kort tid.
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VEDLEGG
Mandat:
”PROFF Finnmarkssykehuset” - Ny organisering Psykisk helsevern og Rus
Bakgrunn
Direktøren har tatt initiativ til og gjennomført en prosess med tanke på endring av organisasjonsstruktur i foretaket
blant annet for å tilpasse organiseringen til gjeldende lover. En bredt sammensatt arbeidsgruppe ledet av Erik
Fjeldstad har det siste halvåret arbeidet med å se på ulike modeller for organisering. Arbeidsgruppen la fram sitt
arbeid for styringsgruppen i prosjektet fredag 13. april. Konklusjon i Styringsgruppen var at hovedlinjene i
arbeidsgruppens rapport skulle følges og at implementering av ny organisasjonsmodell skulle skje iht framdriftsplan
framlagt av arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppen har av ulike årsaker valgt å ikke foreslå ny organisering av Psykisk helsevern og Rus. Konklusjon
fra Styringsgruppen var at dette arbeidet skulle gjennomføres andre halvår 2012. Utgangspunktet for arbeidet var
vedtak om bygging av nytt både i Alta, Kirkenes og Karasjok, og behov for å se ny organisasjonsstruktur i
sammenheng med dette.
Mandat
Forslag til ny organisering skal foreslås i henhold til rammer og føringer nedenfor:
Grunnlag og rammer:
o Pasientenes behov skal være førende for utforming av tilbudene
o Tilbudet til befolkningen skal være preget av likeverdig tilgang til tjenester
o Brukerkompetanse og fagkompetanse skal være likeverdig
o Tilbudet skal gis så nær pasientens hverdag og livssituasjon som mulig
o Organiseringen skal bidra til effektiv og rasjonell drift av klinikken
o Ny organisering skal bidra til styrking av det faglige og administrative samarbeidet mellom døgnenhet og
poliklinikk, mellom de ulike poliklinikker og mellom døgnenheter.
o Ny organisering skal bidra til enklere utvikling av felles faglige retningslinjer knyttet til pasientforløp,
behandlingsmetodikk og prosedyrer m.m.
o Organiseringen skal tilpasses framtidig behov for våre tjenester
o Bidra til en prosess for involvering av vernetjeneste og tillitsvalgte
-

Vedtak, føringer og retningslinjer:
o Døgndrift som tar høyde for at vi skal utdanne lege- og psykologspesialister
o Løsninger som ivaretar medisinskfaglige krav til akuttilbud hele døgnet
o Tilbudet skal i størst mulig utstrekning gis ambulant/poliklinisk. Innleggelse i døgnenhet skal bare skje i de
situasjoner der ambulant/poliklinisk tilbud ikke er tilstrekkelig
o Arbeidet med Samisk Helsepark og utvikling av Psykisk helsevern og Rus sin rolle i dette
o Nye Kirkenes Sykehus og flytting av døgnplasser fra Tana
o Utbygging og dimensjonering av våre tjenester innenfor Psykisk helsevern og rus i Alta herunder
nedleggelse av Jansnes
o Flytting av aktivitet og døgnplasser fra Lakselv til Karasjok for styrking av miljøet og aktiviteten der
o Ta hensyn til nåværende og framtidige krav til samhandling relatert til samhandlingsreformen
o Organiseringen skal tilpasses vedtatte prinsipper for organisering i helseforetaket med organisering i
klinikk, avdeling og enhet.
o Vedtatte økonomiske rammer og ny inntektsmodell for psykisk helsevern og rus
Målsetning
Vedta ny organisasjonsmodell for Klinikk psykisk helsevern og Rus med implementering fra oktober 2013 tilpasset
våre framtidige behov for tjenester innenfor fagfeltet basert på forsvarlige økonomiske rammer.
Organisering og ansvar
Arbeidet organiseres som et delprosjekt under PROFF – Finnmarkssykehuset. Det etableres en egen arbeidsgruppe
for arbeidet bestående av representanter fra ledelse og ansatte.
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Det ansettes en egen prosjektleder for arbeidet som også leder arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen ved prosjektleder
rapporterer til Styringsgruppen for PROFF – Finnmarkssykehuset. Klinikksjefen har arbeidsgiveransvar for
prosjektleder.
Klinikksjefen deltar selv i Styringsgruppen.
Framdrift
Arbeidet skal iverksettes umiddelbart iht vedtatte framdriftsplan i Styringsgruppen for PROFF. Forslag til
organisering skal legges fra for styringsgruppen høsten 2012. Ny organisering skal være implementert 1. januar
2013.
Hammerfest 14 .08.2012
Hans Petter Fundingsrud
Administrerende Direktør
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Saksnr.

Aktivitetsplan – Milepælplan(M)

2012/1606

Prosjekt: Videreutvikling og ny organisering
av psykisk helse og rusbehandling

M

Nr.

1

Aktivitet

Dato/frist

Godkjent prosjektdirektiv

11. og 12. febr.
2013

1

1.1

Oppstartsmøte med adm. direktør er gjennomført

18. des. 2012

1

1.2

Ferdigstille interessentanalysen

1

1.3

1

Ansv
arlig

Status

Status
oppdatert

Styrebehandles
Ferdig

18.12.2012

14. jan. 2013

Ferdig

10.01.2013

Ferdigstille risikoanalysen

14.jan. 2013

Ferdig

10.01.2013

1.4

Definere ressursbehov, delprosjekter

14. jan. 2013

Ferdig

1

1.5

Prosjektdirektiv er behandlet etter plan på side 1

12. febr. 2013

1

1.6

Styret i Helse Finnmark orienteres om prosjektet i
styreseminaret

11. febr. 2012

1

1.7

Styret i Helse Finnmark behandler styresak

12. febr. 2013

1

1.8

Prosjektdirektivet leges frem som orientering for
styringsgruppen for ”Alta/Vest-Finnmark” prosjektet.

13. febr. 2013

1

1.9

Informasjon til alle ansatte i klinikken om
prosjektdirektivet og styrets behandling

15.febr. 2013

Utarbeide en interessentanalyse og

12. febr. 2013

2
Prosjektdirektiv

Kommentarer

AiO

Sist lagret: 05.02.2013 13:30:00

På videokonferanse to
ganger denne dagen

kommunikasjonsplan
2

2.1

Møte med adm. dir., prosjektleder og IG

11. jan. 2013

2

2.2

Møte med Sametinget

21. januar 2013

2

2.2

Følge opp Tiltaksplan for kommunikasjon

Fortløpende

3

Prosjektdirektivet styrebehandles

11./12. jan. 2013

4

30. mai 2013

8. febr. 2013

4

4.1

Utarbeide en modell for fremtidig tilbud innen
TSB.
Utarbeide mandat, inkl. oppnevning av arbeidsgruppe

4

4.2

Behandle forslag til mandat i prosjektgruppen

5. febr. 2013

Ferdig

Avklare utfordringer knyttet
til kommunikasjon

Følge ansvarsfordelingen

Styrebehandles
AiO

Mandat utarbeides i prosess
med arbeidsgruppen
Prosjektgruppemøte

12.00 til 15.30
4

4.3

Mandat vedtas av prosjekteier

Avtale
møtetidspunkt

4

4.4

Mandat for gruppen behandles i FAMU/lokalt AMU

4

4.5

Mandat drøftes med tillitsvalgte

4

4.6

Mandat legges frem for brukerutvalget til orientering

11. mars 2013

4

4.7

Arbeidsgruppen etableres og starter arbeidet

19. febr. 2013

4

4.8

Gjennomføre behovsanalyse

4

4.9

Gjennomføre brukerundersøkelse – henvisere

4

4.10

Utarbeide sluttrapport med anbefalinger

4

4.11

Høring og involvering av kommunene, Sametinget
m. fl. møter, høring, evt. deltagelse på annet vis

4

4.12

Sluttrapport med anbefalinger behandles i
prosjektgruppe

13. mai 2013

Prosjektgruppemøte

4

4.13

Sluttrapport med anbefalinger vedtas av prosjekteier

14. mai 2013

Styringsgruppemøte

1.mai 2013
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og i styringsgruppen
4

4.14

Anbefalinger behandles i FAMU/lokalt AMU

16. mai2013

4

4.15

Anbefalinger drøftes med tillitsvalgte

16.mai 2013

4

4.16

Anbefalinger legges frem for brukerutvalget

4

4.17

Anbefalingene styrebehandles

30. mai 2013

5

4.18

Arbeid med implementering av modell starter

3. juni 2013

Utrede fremtidig behov for døgnbehandling og
reorganisere døgntilbudet innen psykisk helse og
TSB.

30. mai 2013

5

5

5.1

Utarbeide forslag til mandat inkl. oppnevning av
arbeidsgruppe

5. febr. 2013

5

5.1

Behandle forslag til mandat i prosjektgruppen

8. febr. 2013

AiO

Mandat utarbeides i prosess
med arbeidsgruppen
Prosjektgruppemøte

12.00 til 15.30
5

5.2

Mandat vedtas av prosjekteier

Møtetidspunkt
avklares

5

5.3

Mandat for gruppen behandles i FAMU/klinikk
AMU/KVAM- utvalg

5

5.4

Mandat drøftes med tillitsvalgte

5

5.5

Mandat legges frem for brukerutvalget for orientering

11. mars 2013

5

5.6

Arbeidsgruppen etableres og arbeidet starter

20. febr. 2013

5

5.7

Gjennomføre behovsanalyse

5

5.8

Utarbeide sluttrapport med anbefalinger

5

5.9

Høring og annen involvering av kommunene,
Sametinget m. fl. møter, evt. deltagelse på annet vis

5

5.10

Sluttrapporten med anbefalinger behandles i
prosjektgruppen

1. mai 2013
Målet er å få god DIALOG
13. mai 2013

Prosjektgruppemøte

20

5

5.11

Sluttrapporten med anbefalinger vedtas av
prosjekteier og i styringsgruppen

14. mai 2013

5

5.10

Anbefalinger behandles i FAMU/lokalt AMU

16. mai 2013

5

5.11

Anbefalinger drøftes med tillitsvalgte

16. mai 2013

5

5.12

Anbefalinger legges frem for brukerutvalget

?

5

5.13

Anbefalingene styrebehandles

30. mai 2013

5

5.14

Igangsetting av arbeid med implementering

3. juni 2013

Utrede om flytting om av døgnplasser innen
psykisk helse fra Tana, skal inngå i Nye Kirkenes
sykehus.
Utarbeide forslag til mandat inkl. oppnevning av
arbeidsgruppe

30. mai 2013

12. febr. 2013

Mandat utarbeides i prosess
med arbeidsgruppen

Behandle forslag til mandat i prosjektgruppen

15. febr. 2013

Prosjektgruppemøte

6

6

6.1

6

6.2

Styringsgruppemøte

12.00 til 15.30
6

6.3

Mandat vedtas prosjekteier

Møtetidspunkt
avklares

6

6.4

Mandat for gruppen behandles i FAMU/lokalt AMU

6

6.5

Mandat drøftes med tillitsvalgte

6

6.6

Mandat legges frem for brukerutvalget

11. mars 2013

6

6.7

Arbeidsgruppen etableres og arbeides settes i gang

20. febr. 2013

6

6.8

Gjennomføre en behovsanalyse

6

6.9

Utarbeide sluttrapport med anbefalinger

6

6.10

Høring og involvering av kommunene, Sametinget
m. fl., møter, evt. deltagelse på annet vis

6

6.11

Sluttrapporten med anbefalinger behandles i
prosjektgruppen

1. mai 2013
Målet er å få god DIALOG
13. mai 2013

Prosjektgruppemøte
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6

6.12

Sluttrapporten med anbefalinger vedtas av
prosjekteier og i styringsgruppen

14.mai 2013

6

6.13

Anbefalinger behandles i FAMU/lokalt AMU

16. mai 2013

6

6.14

Anbefalinger drøftes med tillitsvalgte

16. mai 2013

6

6.15

Anbefalinger legges frem for brukerutvalget

?

6

6.16

Anbefalingene styrebehandles

30. mai 2013

6

6.17

Implementering av arbeidet starter

3. juni 2013

Videre utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i
Alta, herunder å utrede videreutvikling/utvidelse
av tilbudet innen psykisk helse, inkludert
etableringa av døgnbasert (24/7) krise- og akutttilbud. Vurdere og eventuelt å etablere en
rusbehandlingsenhet i Alta.
Utarbeide forslag til mandat inkl. oppnevning av
arbeidsgruppe

19. juni 2012

25. febr. 2013

Mandat utarbeides i prosess
med arbeidsgruppen

Behandle forslag til mandat i prosjektgruppe

1.mars 2013

Prosjektgruppemøte

7

7

7.1

7

7.2

Styringsgruppemøte

12.00-15.30
7

7.3

Mandat vedtas av prosjekteier

Møtetidspunkt
avklares

7

7.4

Mandat for gruppen behandles i FAMU/lokalt AMU

7

7.5

Mandat drøftes med tillitsvalgte

7

7.6

Mandat legges frem for brukerutvalget

11. mars 2013

7

7.7

Arbeidsgruppen etableres og arbeidet settes i gang

12. mars 2013

7

7.8

Utarbeide sluttrapport med anbefalinger

10. mai 2013

7

7.9

Høring og involvering av kommunene, Sametinget
m. fl., møter, evt. deltagelse på annet vis

22

7

7.9

Sluttrapporten med anbefalinger behandles i
prosjektgruppen

27.mai 2013

7

7.10

Sluttrapporten med anbefalinger vedtas av
prosjekteier og i styringsgruppen

28.mai 2013

7

7.11

Anbefalinger behandles i FAMU/lokalt AMU

Innen 06.06.13

7

7.12

Anbefalinger drøftes med tillitsvalgte

Innen 06.06.13

7

7.13

Anbefalinger legges frem for brukerutvalget

?

7

7.14

Anbefalingene styrebehandles

19. juni 2013

7

7.15

Oppstart av arbeid med implementering

8

Gjennomgang av PHBU og forslag til faglig
innretning for bl.a. å redusere ventetid og
fristbrudd.

19. juni 2013

8

8.1

Utarbeide forslag til mandat inkl. oppnevning av
arbeidsgruppe

25. febr.2013

Mandat utarbeides i prosess
med arbeidsgruppen

8

8.2

Behandle forslag til mandat i prosjektgruppen

1.mars 2013

Prosjektgruppemøte

12.00 til 15.30
8

8.3

Mandat vedtas prosjekteier

Møtetidspunkt
avklares

8

8.4

Mandat for gruppen behandles i FAMU/lokalt AMU

8

8.5

Mandat drøftes med tillitsvalgte

8

8.6

Mandat legges frem for brukerutvalget

11. mars 2013

8

8.7

Arbeidsgruppen etableres og arbeidet starter opp

6. mars 2013

8

8.8

Utarbeide sluttrapport med anbefalinger

10. mai 2013

8

8.9

Høring og involvering av kommunene, Sametinget
m. fl., møter, evt. deltagelse på annet vis

23

8

8.10

Sluttrapporten med anbefalinger behandles i
prosjektgruppen

27.mai 2013

Prosjektgruppemøte

8

8.11

Sluttrapporten med anbefalinger vedtas av
prosjekteier og i styringsgruppen

28.mai 2013

Styringsgruppemøte

8

8.12

Anbefalinger behandles i FAMU/lokalt AMU

Innen 06.06.13

8

8.13

Anbefalinger drøftes med tillitsvalgte

Innen 06.06.13

8

8.14

Anbefalinger legges frem for brukerutvalget

?

8

8.15

Anbefalingene styrebehandles

19. juni 2013

8

8.16

Oppstart av arbeid med implementering

24. juni 2013

Planlegge å etablere ambulante akutteam jfr. krav
i Oppdragsdokumenter fra Helse Nord RHF

26. sept. 2013

9
9

9.1

Utarbeide mandat inkl. oppnevning av arbeidsgruppe

1.mars 2013

Mandat utarbeides i prosess
med arbeidsgruppen

9

9.2

Behandle forslag til mandat i prosjektgruppen

1. mars 2013

Prosjektgruppemøte

9

9.3

Mandat vedtas av prosjekteier

Møtetidspunkt
avklares

9

9.4

Mandat for gruppen behandles i FAMU/lokalt AMU

9

9.5

Mandat drøftes med tillitsvalgte

9

9.6

Mandat legges frem for brukerutvalget

11. mars 2013

9

9.7

Arbeidsgruppen etableres og starter opp arbeidet

6. mars 2013

9

9.8

Utarbeide sluttrapport med anbefalinger

22. juli 2013

9

9.9

Høring og involvering av kommunene, Sametinget
m. fl., møter, evt. deltagelse på annet vis

9

9.10

Sluttrapporten med anbefalinger behandles i
prosjektgruppen

9. sept.2013

Prosjektgruppemøte

9

9.11

Sluttrapporten med anbefalinger vedtas av

10. sept. 2013

Styringsgruppemøte

24

prosjekteier og i styringsgruppen
9

9.12

Anbefalinger behandles i FAMU/lokalt AMU

Innen 13.09.13

9

9.13

Anbefalinger drøftes med tillitsvalgte

Innen13.09.13

9

9.14

Anbefalinger legges frem for brukerutvalget

Innen 13.09.13

9

9.15

Anbefalingene styrebehandles

26. sept. 2013

9

9.16

Oppstart av arbeid med implementering

27. sept.2013

Utrede og komme med anbefalinger om innhold
og organisering av spesialisthelsetilbudet i
”Samisk helsepark”.

26. sept. 2013

10

10

10.1

Utarbeide mandat inkl. oppnevning av arbeidsgruppe

12. mars 2013

Mandat utarbeides i prosess
med arbeidsgruppen

10

10.2

Behandle forslag til mandat i prosjektgruppen

15.mars 2013

Prosjektgruppemøte

12.00 til 15.30
10

10.3

Mandat vedtas av prosjekteier

Møtetidspunkt
avklares

10

10.3

Mandat og oppsummering fra høring for gruppen
behandles i FAMU/lokalt AMU

10

10.4

Mandat drøftes med tillitsvalgte

10

10.5

Mandat legges frem for brukerutvalget

10

10.6

Arbeidsgruppen etableres og igangsettes

10

10.7

Utarbeide sluttrapport med anbefalinger

10

10.8

Høring og involvering av kommunene, Sametinget
m. fl., møter, evt. deltagelse på annet vis

10

10.9

Sluttrapporten med anbefalinger behandles i
prosjektgruppen

9. sept. 2013

Prosjektgruppemøte

10

10.10

Sluttrapporten med anbefalinger vedtas av

10. sept. 2013

Styringsgruppemøte

2. september 2013

25

prosjekteier og i styringsgruppen
10

10.11

Anbefalinger behandles i FAMU/lokalt AMU

Innen 13.09.13

10

10.12

Anbefalinger drøftes med tillitsvalgte

Innen 13.09.13

10

10.13

Anbefalinger legges frem for brukerutvalget

Innen 13.09.13

10

10.14

Anbefalingene styrebehandles

26. sept. 2013

10

10.15

Oppstart av arbeid med implementering

27. sept. 2013

Utrede ny organisasjonsmodell for psykisk
helsevern og rusbehandling

10. oktober 2013

11
11

11.1

Utarbeide mandat inkl. oppnevning av arbeidsgruppe

3. juni 2013

Mandat utarbeides i prosess
med arbeidsgruppen

11

11.2

Behandle forslag til mandat i prosjektgruppen

7. juni 2013

Prosjektgruppemøte

12.00 til 15.30
11

11.3

Mandat vedtas prosjekteier

Møtetidspunkt
avklares

11

11.4

Mandat for gruppen behandles i FAMU/lokalt AMU

11

11.5

Mandat drøftes med tillitsvalgte

11

11.6

Mandat legges frem for brukerutvalget

11

11.7

Arbeidsgruppe etableres og starter opp arbeidet

12. juni 2013

11

11.8

Utarbeide sluttrapport med anbefalinger

2. sept. 2013

11

11.8

Høring og involvering av kommunene, Sametinget
m. fl., møter, evt. deltagelse på annet vis

11

11.10

Sluttrapporten med anbefalinger behandles i
prosjektgruppen

11

11.11

Sluttrapporten med anbefalinger
prosjekteier og i styringsgruppen

11

11.12

Anbefalinger behandles i FAMU/lokalt AMU

vedtas

23. sept. 2013

Prosjektgruppemøte

av 24. sept. 2013

Styringsgruppemøte

Innen 30.09.13

26

11

11.13

Anbefalinger drøftes med tillitsvalgte

Innen 30.09.13

11

11.14

Anbefalinger legges frem for brukerutvalget

Innen 30.09.13

11

11.15

Anbefalingene styrebehandles

10. okt. 2013

11

11.16

Oppstart av arbeid med implementering

14. okt.2013

12

Evaluere arbeidet med prosjektet

22. nov. 2013

13

Avslutning 29. nov. 2013
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Kommunikasjonsplan Delprosjekt Psykisk helsevern og TSB

Interessentanalyse og
kommunikasjonsplan
Videreutvikling og ny organisering av psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB)
Prosjektleder Aina Irene Olsen

1

INNLEDNING

Interessentanalysen legger grunnlaget for kommunikasjonsvirksomheten i prosjektet.
Overordnet mål for kommunikasjonsplanen er det samme som prosjektets mål. Denne
kommunikasjonsplanen skal derfor understøtte prosjektet Videreutvikling og ny organisering av
Psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
Helse Finnmark er en stor og viktig samfunnsaktør i Finnmark. Det som skjer i Helse Finnmark
berører mange. Informasjonsbehovet kan øke når det er snakk om å endre noe. I forbindelse med
endringer kan kommunikasjon være viktigere enn ellers. Da dette prosjektet kan føre til endringer, er
det viktig å sørge for at alle berørte parter er godt informert, og får anledning til å delta og påvirke
prosjektet.
Formålene med kommunikasjonsplanen er å bidra til at berørte parter blir hørt og at
kommunikasjonsplanen bidrar til deltakelse og engasjement slik at prosjektets målsettinger blir nådd.
Planen skal understøtte alle faser i endringsprosessen fram til implementering av endringen.
Hensikten med kommunikasjonsplanen er å sørge for at informasjon er tilgjengelig for ansatte,
tillitsvalgte og alle som berøres av endringer. En metode er åpen kommunikasjon, slik at alle får
tilgang til lik og riktig informasjon for å unngå unødvendig uro på grunn av manglende informasjon.
Planen vil oppdateres og tilpasses aktuelle aktiviteter underveis i arbeidet.

1.1 Ordliste/forkortelser
En interessent defineres om en person eller gruppe personer som kan bli berørt eller på annen måte har
interesser i resultatet av utredningen.
HF
OSO

2

helseforetak
Overordnet samarbeidsorgan

SUKSESSFAKTORER

Deltakelse og engasjement fra medarbeidere i Helse Finnmark er en suksessfaktor. Det blir viktig at
mange deltar i tillegg til den etablerte prosjektorganiseringen. God dialog med eksterne
samarbeidspartnere er veldig viktig.
Det må kommuniseres tidlig hvorfor dette prosjektet skal gjennomføres. Vi må kunne svare på hvorfor
vi må endre på dagens struktur.

3

KOMMUNIKASJONSTILTAK

Vi skal sørge for en åpen og aktiv kommunikasjon. Det lages en felles inter- og intranettside med all
relevant informasjon. Pressen skal brukes proaktivt, ved å skrive leserinnlegg og forsøke å få
nyhetsinnslag i TV, radio og avis. Vi skal invitere oss selv for å informere i statlige og kommunale
etater. Kommunale representanter i prosjektgrupper skal ivareta både deltakelse og
kommunikasjonsflyt mellom Helse Finnmark og kommuner.
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OFFISIELLE TALSPERSONER FOR PROSJEKTET

Prosjektleder uttaler seg om prosjektet, eller vurderer hvem som skal uttale seg.

2

Helse Finnmark har retningslinjer som skal følges når media tar kontakt. En generell regel er at disse
henvendelsene rettes til kommunikasjonsavdelingen som deretter koordinerer videre behandling.
Unntak her er henvendelser som går direkte til styreleder.
Styreleder/nestleder/direktør svarer på spørsmål knyttet til styresaker.
Direktør svarer for alle forhold som berører foretaket, herunder spesielt strategisk informasjon som
vedrører budsjett, kjernevirksomhet, personal- og organisasjonsutvikling, statistikk og analyser.
Klinikksjefer og senterledere uttaler seg om saker som vedrører eget ansvarsområde. Andre forhold
ved foretakets drift eller ved kriser/ulykker der de involveres, i samråd med direktør eller
kommunikasjonssjef. Spørsmål av medisinsk faglig karakter henvises til klinikksjefer, eller
avdelingsoverlege (tilsvarende) for vedkommende spesialitet eller grenspesialitet. Disse svarer enten
selv eller henviser til rette vedkommende.
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MODELL FOR INTERESSENTANALYSE

Følgende modell legges til grunn for interessentanalysen:

Interessentene vurderes etter i hvilken grad resultatet av prosjektet har konsekvenser for interessenten,
samt i hvilken grad interessenten kan påvirke resultatet av prosjektet. Interessentanalysen skisserer tre
nivåer av konsekvenser og påvirkningsmuligheter: høy, middels og lav.
Påvirkningsmulighetene, sammenholdt med konsekvenser for den enkelte interessent er styrende for
hvilke kommunikasjonstiltak som velges. For interessenter i de blå feltene (involver, samarbeid og
engasjer) velges en aktiv dialog og et tett samarbeid.
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INTERESSENTANALYSE
Interessent

Interesse i prosjektet

Pasienter/brukere/
brukerorganisasjoner

Ivareta pasientenes behov i et helhetlig perspektiv

Styret i Helse Finnmark HF

”Sørge for” at de som bor og oppholder seg i
Finnmark får de spesialisthelsetjenester de har rett
og krav på.

Innflytelse på Konsekvenser
prosjektets
for
arbeid/
interessenten
leveranser
(H, M, L)
(H, M, L)

Kautokeino, Karasjok,
Porsanger, Tana og Nesseby
Ansatte i Helse Finnmark og
klinikk psykisk helse og
rusbehandling
Tillitsvalgte/verneombud

Godt samarbeid og deltagelse for tilbudet til den
samiske befolkningen.

H

H

M

H

Prosjektleder deltar sammen med prosjektledelse/organisasjon i møter med Inger Lise Balandin
kommuner, politisk og administrativt.
Aina Olsen
Delta i regionrådene ved behov.

H

H

Prosjektleder deltar sammen med prosjektledelse/organisasjon i møter med Inger Lise Balandin
kommuner, politisk og administrativt.
Aina Olsen
Delta i regionrådene ved behov.

Ønske om å beholde arbeidsplasser og ønske om å
bedre tilbudet til befolkningen

H

Sikre tilbudet til den samiske befolkningen

H

H

OSO

De andre delprosjektene: Nye
Kirkenes sykehus, utvikling i

Få saker forelagt til behandling. Prosjekteier, adm. Dir. legger som vanlig Inger Lise Balandin,
frem saker til styret, som er saksbehandlet av prosjektleder.
Hans Petter
Fundingsrud, Aina
Olsen

God informasjon, deltagelse og medvirkning om videre utvikling av
tilbud. Drøfting av styresaker

Inger Lise Balandin
Aina Olsen, Ivar
Greiner

God kommunikasjon og samhandling

Hans Petter
Fundingsrud,
Inger Lise Balandin
Aina Olsen

Møte med redaksjoner
Kommunikasjonsplan
Informasjon på egen nettside
Pressemeldinger

Inger Lise Balandin
Aina Olsen, Ivar
Greiner

Møter og dialog

Aina Olsen, Hans
Petter Fundingsrud
Inger Lise Balandin

Møter og dialog

Inger Lise Balandin
Aina Olsen, Hans

H

Holdes orientert

Inger Lise Balandin,
Aina Olsen,
Prosjektgruppeledere

H

Sametinget

Media

Samarbeid og involver
Delta i referansegruppa
Informasjonsartikler på nett
Høring

Hvem sørger for at
interessenten
ivaretas?

M

Holdes orientert
Alle kommuner i Finnmark

Hvordan skal interessenten ivaretas?

H

L

Tilbud til befolkningen
M

H

H

M
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Alta, Nye Hammerfest
UNN

Petter Fundingsrud
Omstilling i UNN og tilbud om fremtidig
sykehustilbud innen TSB og Psyk.

M

H

Møter og dialog

Inger Lise Balandin
Aina Irene Olsen

Tiltaksplan for kommunikasjon
KANALER
Kanaler som skal brukes for å kommunisere om prosjektet:
Møter (styringsgruppemøter, ledermøter, møter med kommuner,
møter med andre delprosjekter, møter med ansatte)
Linjeledere

E-post
Intranett og internett
Brev

TILTAKSPLAN
(Møter i prosjekt-, styrings- og referansegruppa er ikke tatt med i planen, men er viktige kommunikasjonsarenaer.)
Tidspunkt

9.1

Informasjonens
mål

Målgruppe

Budskap

Være opplyst på Avdelingsledere Informere om at prosjektet
et overordnet
Helse Finnmark er i gang
nivå om
prosjektets mål
og framdrift

Tiltak

Presentasjon for 40 Ledersamling
ledere

Kanal

Frist

9.1

Ansvar

Direktøren
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21.1

Være opplyst på
et overordnet
nivå om
prosjektets mål
og framdrift
13.2 Være opplyst på
et overordnet
nivå om
prosjektets mål
og framdrift
15.2 Være opplyst på
et overordnet
nivå om
prosjektets mål
og framdrift
13.3 Orientere om
prosjektets
framdrift
Følg Status og
mile- vedtak
pælplan

Sametinget

Informere om at prosjektet
er i gang

Møte

Møte med representanter fra
Sametinget

21.1

Aina Olsen

Ansatte Helse
Finnmark

Informere om at prosjektet
er i gang

Artikkel

Inter- og intranett
Brev/mail til kommuner om
styrevedtak

31.1

Ivar Greiner

Allmøte og videomøte

15. 2

Aina Olsen

28.11

Aina Olsen
Ivar Greiner

Ansatte i klinikk Informere om at prosjektet
psyk. helse og
er i gang
TSB i Helse
Finnmark

Presentasjon fra
prosjektleder

Alle

Status på prosjektet

Leserinnlegg
Artikkel

Leserinnlegg i lokal presse
Internett/intranett

Alle

Informere om prosjektets
delmål, vedtak

Leserinnlegg,
Artikkel
Møter

Før, under og etter styremøter,
gjennomføres møter, skrive
leserinnlegg og informere på
nettsider om vedtak og videre
framdrift

Aina Olsen
Ivar Greiner
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Direktøren

Referat Informasjons og drøftingsmøte
Dato:
Sted:

30. januar 2013 kl. 13.00 – 15.00
Telematikk: Hammerfest, Kirkenes, Alta og Tana

Arbeidstaker /
Vernetjenesten
Marit Rakfjord
Ole I. Hansen
Rune Dahl
Liv Johanne Nikolaisen
Bård Martinsen
Janicke Wartiainen
Judit Fjeldberg
Antje Boeckmann
Kathrine Kjær Jensen
Ingjerd Eriksen
Evy C. Adamsen
Jo Morten Kaaven
Berit Lindseth
Anders Kleppe
Gunn Bente Knutsen

Organisasjon

Initialer

Delta
Fagforbundet
Norsk Psykologforening
Norsk Fysioterapeutforbund
NITO
Norsk radiografforbund
Utdanningsforbundet
Den norske legeforening
Den Norske jordmorforening
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk sykepleierforbund
FO
Ergoterapeutene
Akademikerne
Foretaksverneombud

MR
OIH
RD
LJN
BM
JW
JF
AB
KKJ
IE
ECA
JMK
BL
AK
GBK

Til stede Arbeidsgiver

Stilling

Initialer

Hans Petter Fundingsrud
Astrid Balto Olsen
Lill-Gunn Kivijervi
Lena E. Nielsen
Harald Sunde
Øyvin Grongstad
Ole-Martin Olsen
Ivar Greiner
Vivi Bech Brenden
Rita Jørgensen
Agneta Jensen
Inger Lise Balandin

Administrerende direktør
Administrasjonssekretær
Økonomisjef
HR-sjef
Medisinsk fagsjef
Drifts- og eiendomssjef
Administrasjonssjef/Foretakscontroller
Kommunikasjonssjef
Klinikksjef Klinikk Hammerfest
Klinikksjef Klinikk Kirkenes
Konstituer Klinikksjef Klinikk Prehospitale tjenester
Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og rus

HPF
ABO
LGK
LEN
HS
ØG
OMO
IG
VBB
RJ
AJ
ILB

Tilstede
MR
OIH

Meldt
forfall:

RD
LJK
BM
JW
JF
AB
KKJ
IE
ECA
JMK
BL
AK
GBK

Tilstede
HPF
ABO

Meldt
forfall:

LGK
LEN
HS
ØG
OMO
IG
VBB
RJ
AJ
ILB

I tillegg til foretakstillitsvalgte og foretaksledelsen møtte fra arbeidsgiver:
Juridisk rådgivere Rune Karlsen og Line Haug, prosjektleder Aina Olsen
Som vara for foretaksverneombud møtte:
Solveig Nilsen
Sak nr:

Sakens navn:

Ansvar

1

Godkjenning av innkalling og saksliste

OMO

Beslutning

Saksliste:
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent med følgende endring:

Status

Informasjonssaker
Prosjektdirektiv Psykisk helsevern og Rus flyttes som drøftingssak.
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Sak nr:

Sakens navn:

2

Endringer i Arbeidsreglementet for Helse Finnmark
(muntlig orientering)

Informasjon

Juridisk rådgiver Line Haug orienterte om at det vil bli foretatt en ny
gjennomgang av arbeidsreglementet. HR-senteret vil ta nærmere
kontakt for forhandlinger iht Arbeidsmiljøloven § 14-17 (2)

Sak nr:

Sakens navn:

3

Styresaker til styremøte 12. februar
(informasjon/orienteringssaker)

Informasjon

Månedsrapport Helse Finnmark 11-2012 – økonomi, personal,
kvalitet og aktivitet
Administrasjonssjef Ole Martin Olsen orienterte kort om
Månedsrapport 11-2012.

Ansvar

Status

Ansvar

Status

Ansvar

Status

Ansvar

Status

Arbeidstaker gjorde oppmerksom på feil i setning under andel
deltidsansatte: ”Det pågår for tiden en ny undersøkelse i RHF-regi
om uønsket deltid”. Setning må skrives om på grunn av feil.
Informasjon

Foreløpig årsregnskap 2012
Administrasjonssjef Ole Martin Olsen orienterte kort om foreløpig
regnskap. Saken var ikke sendt ut da den ikke var ferdig før kl. 12.55
møtedagen. Foreløpig resultat for 2012 er 3,8 mill. kr. Aktiviteten
øker i somatikken og går ned i Psykisk helsevern og Rus.
Ventetidene går ned og fristbruddene reduseres sammenlignet med
2011.

Informasjon

Prosjektdirektiv Psykisk helsevern og Rus
Saken ble flyttet fra informasjonssak til drøftingssak.

Informasjon

Referatsaker
Administrasjonssjef innledet kort om referatsakene. Det jobbes med
forbedring av arkivrutiner for bedre oversikt over tilsynssakene.
Ingen kommentarer utover det.

Sak nr:

Sakens navn:

4

Organisering av tilllitsvalgtordning og vernetjeneste

Drøfting

Juridisk rådgiver Rune Karlsen innledet om arbeidsgivers arbeid med
gjennomgang av tillitsvalgtordningen og organisering av denne. Det
også redegjort for ønske om gjennomgang av vernetjenesten i løpet
av 2013. Forhandlingen vedrørende saken planlegges gjennomført før
oppstart av lønnsforhandlinger våren 2013.
Tilbakemeldinger fra arbeidstakersiden er mottatt innen fristen 25.
januar og vil bli behandlet i den videre prosessen.
Arbeidstakersiden var fornøyd at denne gjennomgangen
gjennomføres, og ber om at innspill i møtet tas med i kommende
forhandlinger.

Sak nr:

Sakens navn:

5

Styresaker til styremøte i Helse Finnmark 12. februar
(drøftingssaker)

Drøfting

Oppdragsdokumentet 2013 og
Overordnet risikostyring Oppdragsdokumentet 2013
Administrasjonssjef Ole Martin Olsen innledet om saken. Sakene
Oppdragsdokument 2013 og Overordnet risikostyring
Oppdragsdokumentet 2013 drøftes under ett. I Oppdragsdokumentet
2013 ser fokusendring fra økonomi til samhandling,
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pasientbehandling og kvalitet. Risikovurderingen av
Oppdragsdokumentet viser en håndterbar risiko knyttet mot
måloppnåelse i alle klinikker. Klinikkene har allerede startet på
oppdraget.
Tilbakemelding fra tillitsvalgte og vernetjenesten:
Arbeidstakere ønsket tilbakemelding om deres deltakelse i
Overordnet samarbeidsorgan.
Ferieplanlegging: Etablert praksis på flere avdelinger er at
arbeidstakere har hatt puljevis ferie. Tidlig og sendt annet hvert
år. Nå har det kommet opp at det blir sommerstengt på enkelte
avdeling og da har de som tar ferie utenom fått beskjed om å
jobbe ved andre avdelinger. Det har ikke vært drøftinger om
sommerstenging.
Arbeidsgiver svarer:
Det skal være møte i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 31.
januar 2013 hvor saken tas opp.
Ferie som planlegges før arbeidsgiver har satt opp ferieturnus
gjør dette på egen risiko. Tidsfrist for arbeidsgiver er 1.4. for å ha
ferieturnus klar. Utover dette er det ambisjonen fra arbeidsgiver
om å finne fleksible løsninger for 2013.
Drøfting

Strategisk utviklingsplan – styringsdokument
Administrerende direktør Hans Petter Fundingsrud innledet om
saken. Det har vært nødvendig å samle alle prosjektene i Helse
Finnmark i en portefølje med felles langsiktige målsettinger. De
største prosjektene er Nye Kirkenes sykehus, Alta modellen, Psykisk
helsevern og rus – herunder Samisk helsepark i Karasjok og Nye
Hammerfest.
Foretaket arbeider med å ansette en Utviklings- og utbyggingssjef for
å lede prosessen med blant annet strategisk utviklingsplan.
Tilbakemelding fra tillitsvalgte og vernetjenesten:
Arbeidstakere er fornøyd med styringsdokumentet.
De tok opp at tillitsvalgte og vernetjenesten må inn i bildet, samt
brukere.
Det er bra at det under planlegging skal vurderes hvilken tjenester
som skal utføres i byggene. Ønsket samtidig å vite når et slik
møte var planlagt i prosjektet Nye Kirkenes.
Arbeidsgiver svarer:
Arbeidsgiver tar oppfordringen om deltakelse fra tillitsvalgte og
vernetjeneste til etterretning.
Nye Kirkenes sykehus er planlagt etter en eldre veileder.
Strategisk utviklingsplan - styringsdokument legges frem etter
revisjon av ”Veileder for tidligfaseplanlegging av
sykehusprosjekter ” som krever dette.

Drøfting

Prosjektdirektiv Psykisk helsevern og Rus
Denne saken er flyttet fra informasjonssak til drøftingssak.
Prosjektleder Aina Olsen innledet om saken. Saken er drøftet på
klinikknivå i Klinikk Psykisk helsevern og Rus og den er blitt
behandlet i styringsgruppemøte 29. januar 2013.
Tilbakemelding fra tillitsvalgte og vernetjenesten:
Tillitsvalgte er fornøyd med prosjektdirektivet og gjennomførte /
planlagte aktiviteter i denne. Det ble videre fram at det var viktig med
bred deltakelse fra tillitsvalgte og vernetjenesten, samt brukere i
prosessen.
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Arbeidsgiver svarer
Arbeidsgiver ser fram til å ta fatt på oppgaven, og vil legge opp til
bred deltakelse fra alle parter.

Sak nr:

Sakens navn:
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Eventuelt

Informasjon

Rekruttering økonomisjef og klinikksjef Prehospitale tjenester
Arbeidstaker siden ønsket orientering om status vedrørende saken.

Informasjon

Informasjon

Informasjon

Ansvar

Administrerende direktør orienterte at Helse Finnmark har innhentet
anbud fra byrå og at Agenda Kaupang som foretaket har brukt
tidligere vant anbudet. Prosessen er satt i gang.
Agneta Jensen er konstituert i stillingen som klinikksjef Prehospitale
tjenester til ny er på plass.
Tilsyn Båtambulanse
Arbeidstaker siden ønsket orientering om status vedrørende saken.
Det foreligger ikke rapport fra fylkeslegen enda. Det er blitt avtalt
møte med kommunen i midten av februar.
Tilsynssak – ortopedi
Arbeidstaker siden ønsket orientering om status vedrørende saken.
Klinikksjef klinikk Hammerfest orienterte om saken. Fylkeslegen har
svart at Helse Finnmark ikke har jukset, men det har vært satt feile
frister. Fylkeslegen møter direktør, klinikksjef og ortopedene 31.
januar.
Tilsyn bilambulanse Hammerfest
Arbeidstaker siden ønsket orientering om status vedrørende saken.
Arbeidstilsynet har kommet med rapport i desember 2013 som er
mangelfull. Det er blitt avtalt ny møte i februar.

Referent
Astrid Balto Olsen
Administrasjonssekretær
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