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Sammendrag
Styret vil i styremøtet få en muntlig orientering om arbeidet med Strategisk
Utviklingsplan for Finnmarkssykehuset (SU FINHF) og om de valgene styringsgruppen i
SU FINHF har gjort hva gjelder planlegging av framtidig aktivitet og omstillingsfaktorer.
Styret i Finnmarkssykehuset anbefales å ta informasjonen til orientering.

Bakgrunn
Styret i Finnmarkssykehuset ble i oktobermøtet i Tromsø orientert om SU FINHF og
forholdet mellom SU FINHF og Alta-prosjektet . Styret vedtok da å be om en nærmere
orientering om Alta-prosjektet fra Helse Nord, i desembermøtet, og styret ytret også
ønske om fortløpende orientering om utviklingen i arbeidet med SU FINHF på
styremøtene.

Vurdering
Arbeidet med SU FINHF går nå inn i siste fase, hvor man har framskrevet aktiviteten
fram mot 2030 og legger inn forventede omstillingsfaktorer, for eksempel endring av
aktivitet fra døgn til dag, flytting av pasienter og oppgaver til kommunene
(samhandlingsreformen), ny teknolog osv. Deretter gjenstår å beregne arealbehov og å
si noe om forventet faglig utvikling og innhold i tjenestene. Mulighetsstudien for
Hammerfest sykehus er godt i gang både hva gjelder nybygg og renovering på dagens
tomt og nybygg ved Jansvannet. Man planlegger å ferdigstille SU FINHF i begynnelsen av
april, slik at den etter en høringsrunde kan behandles av styret i Finnmarkssykehuset
22. mai.
Alta-prosjektet er i sluttfasen, og endelig rapport skal foreligge 10. mars. Det er planlagt
at denne skal behandles av Helse Nord-styret i juni. Styringsgruppen i Alta-prosjektet
ble på styringsgruppemøtet 07.02.2014 orientert om de veivalg som hittil er gjort i
arbeidet med SU FINHF hva gjelder aktivitet og omstillingsfaktorer.

Vedlegg
- Referat fra styringsgruppemøte SU FINHF 16.01.14.
- Skisse av renovering/nybygg Hammerfest sykehus på nåværende tomt
- Skisse av nybygg Hammerfest sykehus på tomt ved Jansvannet i Hammerfest
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Referat fra møte i styringsgruppen – SU-HFHF
Møtet ble avholdt torsdag 16.januar kl. 09.00 – 12.00, Hammerfest sykehus
Tilstede:
Torbjørn Aas (TAa), adm.dir. Finnmarkssykehuset HF
Anne Grethe Olsen(AGO), utviklingssjef og prosjektleder, HF
Øyvin Grongstad(ØG), drift og eiendomssjef, HF
Ole Martin Olsen (OMO), administrasjonssjef HF
Stein Erik Breivikås (SEB), økonomisjef HF
Rita Jørgensen, klinikksjef, klinikk Kirkenes, HF
Elin Gullhav, klinikksjef UNN
Kjell Magne Johansen, brukerrepresentant
Laila Davidsen, repr. fra kommunene/KS
Ole I Hansen, foretakstillitsvalgt HF
Solveig Nilsen, hovedverneombud HF
Aina Olsen, seksjonsleder for psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Nord
Anne Poulsen. Hospitalitet
Liv Tveito, Hospitalitet
Per Christian Brynildsen, Ratio arkitekter
Forfall:
Ivar Greiner (IG), kommunikasjonssjef HF
Innledning Torbjørn Aas, ny adm. direktør, ønsket velkommen.
Nye medlemmer, foruten ny direktør, er Laila Davidsen, representant for KS og Solveig
Nilsen, hovedverneombud for HFHF. Det er også første møte for Kjell Magne
Johansen, brukerrepresentant.
Tidligere referater fra de andre møtene sendes nye medlemmer.
Evt. saker: Ønske om gjennomgang av tidsplan. Tas i sak 7 og 8.
Sak 1

Godkjenning av referat
Konklusjon: Referatet godkjennes.

Sak 2

Statusorientering v/Anne Grethe Olsen
• Psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling.: Gjennomgang av styrevedtak fra
desember 2013. Samisk helsepark skal etableres fra 2016, men foreløpig ikke
avklart hvordan dette følges opp. Saken skal diskuteres i medisinskfaglig
referansegruppe for strategisk utviklingsplan 31.01.14., før den legges fram for
foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset. Føringer fra HOD om dreining fra døgn
til dag innen psykisk helse følges. Hvor døgnplassene i TSB (rus) skal være,
avgjøres av styret i Finnmarkssykehuset 20.03.14.
• Spesialisthelsetjenester i Alta/Vest – Finnmark: Første utkast (ikke en fullstendig
rapport) er levert medlemmene i styringsgruppen for prosjektet. Endelig rapport
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skal behandles i styringsgruppemøte 10.mars. ROS-analyser og økonomiske
analyser er ikke ferdige. FINHF gjennomgår økonomiske analyser sammen med
Deloitte.
• Nye Kirkenes Sykehus status: Er i detaljprosjektering med planlagt byggestart 3.
el 4.mai. Det er åpnet for tilbud også på seksjonsbygging (moduler) men ikke
ekskludert vanlig byggemåte.
• Annet: Det er knyttet kontakt med ansatt i HOD (tidligere prosjektdirektør ved
OUS) som jobber med Nasjonal helse- og sykehusplan for bl.a. å sikre at vår SU
er på linje med nasjonale føringer for spesialisthelsetjenesten.
Konklusjon: Sakene tas til orientering
Sak 3

Mekanisk framskrivning av dagens aktivitet og framtidige kapasiteter 2030 for
Nye Hammerfest. Drøfting av omstillingsfaktorer.
Tallgrunnlag: Gjennomgått med medvirkningsgruppene (MVG). Behov for noen
justeringer men ellers ok. Registrering av innleggelse i hotellsenger kontrolleres.
Utnyttelsesgrader: Det er tidligere vedtatt å bruke samme utnyttelsesgrader som i NKS.
Det er her tatt hensyn til tilgang til personell, geografi og tilgang på pasienter, spesielle
forhold i Finnmark. Vesterålen sykehus er brukt som referanse.
- Røntgen og poliklinikk må ha samme utnyttelsesgrad og det legges inn 220 dager
på begge.
- Dagbehandling beholdes på 200 dager. Ambulering og bruk av ansatte på flere
oppgaver kan gjøre det vanskelig å øke denne.
- Det gjøres en simulering av kapasiteter på 230 dager i året og 6 timers
åpningstid som legges fram i neste møte.
Omstilling - det legges til grunn følgende:
- Trinn 1: Demografisk framskrivning (Vest – Finnmark har en økning på 8,6 %)
- Trinn 2: Realvekst på 10 % (det er spesielt antall krefttilfeller som fortsatt øker;
jf. tall fra Kreftregisteret samt dialysebehandling).
- Trinn 3: En effektivisering av liggedøgn på 16 % forutsetter at det bygges opp
kommunale behandlingstilbud. Overføring av 75 % av 0-2 dagers
akuttinnleggelser til observasjonsplasser, samt omstilling av elektiv
døgnbehandling til dagbehandling.
Det er behov for en kartlegging av planene for oppbygging av behandlingsplasser i
kommunene. Laila Davidsen, KS innhenter dette innen 29.januar.
Konklusjon: Styringsgruppen tar framlagt framskrivning og kapasitetsberegning og valgte
omstillingsfaktorer til grunn for videre arbeid med SU.

Sak 4

Mekanisk framskrivning av dagens aktivitet og framtidige kapasiteter 2030 for
psykisk helsevern og TSB. Sammenligning og drøfting i forhold til vedtaket fra
styrebehandlingen av delprosjektet 4 -5 des.2013.
Tallene som legges fram i møtet er en ren mekanisk framstilling uten omstilling. Saken
følges opp med eget møte mellom ledelsen av klinikken, Anne Grethe Olsen, Aina
Olsen og Hospitalitet. Forslag legges fram i neste SG.
Konklusjon: Forslag til omstilling og framtidige kapasiteter for psykisk helsevern og TSB legges fram i
neste møte.

Sak 5

Mekanisk framskrivning av dagens aktivitet og framtidige kapasiteter 2030 for
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Nye Kirkenes Sykehus. Drøfting av delprosjekt NKS og videre arbeid med dette i
SU.
Kort gjennomgang av tall og kapasiteter for NKS ble tatt under sak 3. Tallgrunnlaget for
NKS sendes alle i styringsgruppen. NKS er planlagt ut fra 2010 tall og endringer etter
dette må fanges opp av SU. Eks. medfører vedtaket om å etablere APAT flere stillinger i
NKS.
I Kirkenes /Øst Finnmark er mye av samhandlingseffekten med kommune allerede tatt
ut.
Konklusjon: Styringsgruppen tar saken til orientering.
Sak 6

Mulighetsstudie Hammerfest v/Ratio arkitekter
- Det ble lagt fram skisser av hvordan Hammerfest sykehus kan bygges om på
nåværende tomt på Fuglenes og skisser over et evt. nybygg ved Jansvannet
- Klimatiske studier (vind og snø) kan være aktuelt ved alternativ 2 Jansvannet,
men kan tas i idéfasen.
- Det skal utarbeides tre alternativer av mulighetsstudier/skisser for bygg jf.
tidligfaseveileder.
- Transportmuligheter og parkeringsforhold må utdypes mere
Konklusjon: Styringsgruppen tar saken til orientering

Sak 7

Timerapportering og periodisering.
Det er brukt ekstra timer som tidligere er godkjent av styringsgruppen, men timene er nå
satt inn i en revidert periodiseringsplan. Merforbruk av timer skyldes:
• Gjentatte purringer på pasientdata, arbeid med mangelfulle data og bearbeiding
av NPR filene (data fra Norsk pasientregister).
• Det er avtalt med foretaket at det skal være deltakelse fra SU i
styringsgruppemøter for delprosjekt Alta samt i møter for medisinskfaglig
referansegruppe for SU. Ingen av disse møtene inngikk i opprinnelig
tilbud/avtale og det er medgått ekstra timer til møtevirksomhet og reising i
forbindelse med dette. Dette omfatter 5 møter i 2013 med deltakelse av en
person på tre møter to personer på to møter.
• Det er vurdert at det er behov for en grundigere utredning av trafikk – og
parkeringsforhold for Hammerfest enn det som var planlagt, og det er bevilget
40 -50 timer ekstra til dette arbeidet (Sweco).
Prosjektregnskap for SU og budsjett for 2014 framlegges i neste møte. SEB og AGO
Konklusjon: Styringsgruppen godkjenner revidert periodisering og timetall for strategisk utviklingsplan.

Sak 8

Månedsrapport for desember
Tidsplan: På grunn av forsinkelser med datainnhentingen vil det være behov for noe mer
tid for å ferdigstille planen. Strategisk utviklingsplan er en overordnet plan for hele
Finnmarkssykehuset og bør kunne legge premisser for delprosjektene. Styringsgruppen
er delt i synspunktene på dette. KS’ representant Laila Davidsen mener at Strategisk
utviklingsplan ikke bør styrebehandles i Finnmarkssykehuset før Alta-prosjektet er
ferdigbehandlet i styret i Helse Nord.
Konklusjon: Styringsgruppen tar Månedsrapporten til etterretning med følgende endring av milepælsplan:
Milepæl for styrebehandling av rapporten utsettes fra april til mai.
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Sak 9

Møteplan:
Innkalling og saker til møtene sendes ut seinest en uke før møtene. Møtene holdes i
Hammerfest. Det ble spesielt bemerket på dette møtet at vi burde ha ett møte hvor alle
var tilstede i møterommet og ingen på skjerm, og vi ble enige om at så mange som mulig
derfor er tilstede i Hammerfest på neste møte 20. februar.
Neste møter er:
- Torsdag 20. februar kl. 9 -12
- Onsdag 19.mars kl. 9 - 12
Eventuelt

Ref.
Liv Tveito/ Anne Poulsen, Hospitalitet
Anne Grethe Olsen
Utviklingssjef/prosjektleder
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