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Sammendrag
Sluttrapporten i utredningen av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark er nå til
høring før den skal styrebehandles i Helse Nord. Finnmarksykehuset (foretaket) støtter
et utvidet spesialisthelsetjenestetilbud i Alta. Foretaket slutter seg til forslagene til tiltak
både fra gruppene for telemedisin, billeddiagnostikk, fødemedisin, akuttmedisin og
laboratoriemedisin. Foretaket har innvendinger mot forslagene til tiltak fra gruppene
for poliklinikk, sykestue og bygg. Foretaket mener at tallene for polikliniske
konsultasjoner og dagkirurgiske inngrep som kan flyttes til Alta er usikre og muligens
for høye, at ansvaret for og finansieringen av sykestuesengene må deles likt (50/50)
mellom partene, Alta kommune og Finnmarkssykehuset, som i Ål i Hallingdal og at
nybygget ikke kan dimensjoneres før tjenestetilbudet er avklart både hva gjelder
innhold og finansiering.

Bakgrunn
Helse Nord startet i februar 2013 et arbeid med utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/ Vest-Finnmark med tanke på utvidelse av tilbudet. Det ble satt ned en
styringsgruppe og flere arbeidsgrupper som skulle arbeide med dette. Gruppenes arbeid
ble sammenfattet i en felles sluttrapport, som ble ferdig i mars i år. Resultatene i
rapporten ble presentert 10. mars i Hammerfest og Alta. Helse Nord har satt
høringsfristen til 5. mai i år. Endelig beslutning om innhold og omfang av tjenester i Alta
skal vedtas på styremøtet i Helse Nord RHF i juni.

Vurdering
Finnmarkssykehuset har deltatt i styringsgruppen sammen med Alta kommune og Helse
Nord, og foretaket har også deltatt i alle arbeidsgruppene. Foretakets medlemmer i
arbeidsgruppene for telemedisin, billeddiagnostikk, fødemedisin, akuttmedisin og
laboratoriemedisin er stort sett fornøyde med arbeidet i gruppene og med rapportene
fra egne arbeidsgrupper, selv om noen melder om svært korte tidsfrister for
gjennomgang av skriftlige framstillinger og rapporter. Foretakets medlemmer i
arbeidsgruppe for bygg, var ikke godt nok involvert i siste fase når skissene for nytt bygg
ble utformet. Noen medlemmer i poliklinikkgruppen opplyser at de ikke fikk jobbet godt
nok med tallene for polikliniske konsultasjoner og dagkirurgiske inngrep som kan flyttes
til Alta, og at tallene kan være for høye. Foretaket hadde bare to medlemmer i
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sykestuegruppen, da det tredje medlemmet ikke kunne delta og ikke ble erstattet. Disse
to medlemmene opplyser at det var enighet i gruppen om å foreslå sykestuedrift etter
samme modell som i Ål i Hallingdal, men at Alta kommune ikke ville godta at kommunen
og helseforetaket delte ansvar og utgifter (50/50) slik som det gjøres i Ål i Hallingdal.
Finnmarkssykehuset støtter en utbygging av spesialisthelsetilbudet i Alta, men har
betenkeligheter rundt noen av forslagene til tiltak i sluttrapporten, og mener at det
foreslåtte omfanget av et framtidig spesialisthelsetjenestetilbud i Alta er blitt for stort.
Foretaket ønsker å opprettholde og utvide det desentraliserte tjenestetilbudet i Alta,
men det lave befolkningstallet og pasientgrunnlaget i Finnmark krever god balanse
mellom sentralisering og desentralisering av tjenester. Desentraliserte tjenestetilbud
bør hovedsaklig være tilbud man bruker ofte, spesielt tilbud til kronisk syke pasienter,
eller tilbud til pasienter som har vansker med å reise. Utviklingen i Alta bør ikke gå på
bekostning av tilbudet til de sykeste pasientene, som trenger behandling på sykehus.
Et godt faglig tilbud i Alta forutsetter et godt og robust fagmiljø ved Hammerfest
sykehus. Økt virksomhet i Alta, vil kreve mer personell i Finnmarkssykehuset.
Personellressursene som kreves for å bevare fagmiljøene og ivareta beredskapen ved
Hammerfest sykehus, må få bli i Hammerfest. I beredskapssammenheng er det viktig
med tilstedeværelse av fagpersoner i nærheten av sykehuset, dette bekreftes av
erfaringer fra større ulykker og øvelser. En utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta
krever et godt og nært samarbeid og en enhetlig ledelse i Klinikk Hammerfest.

Størrelsen på bygget som er planlagt i Alta synes ikke å ta hensyn til at
behandlingsmåter endrer seg. I framtiden trenger vi færre spesialisthelsetjenestesenger
på grunn av bedre behandlingsmetoder, og fordi vi skal forebygge mer, behandle mer
poliklinisk og gi mer dagbehandling. Den medisinske og teknologiske utviklingen tilsier
også at vi får kortere liggetid. Det er viktig at det framtidige tjenestetilbudet i Alta vedtas
før man planlegger og dimensjonerer bygget. Slik rapporten foreligger, er det en fare for
at bygget ikke blir tilpasset virksomheten. Man må også forvente at foretakets
økonomiske bæreevne blir sikret før det endelige tilbudet i vedtas, dette gjelder spesielt
driftsutgiftene.
Finnmarkssykehuset er høringspart og har gjennomført en intern prosess, der alle
ansatte har fått mulighet til å komme med sine innspill innen 3. april. Disse innspillene,
tilbakemeldinger fra arbeidsgruppene og innspill fra og diskusjoner i foretaksledelsen
har dannet grunnlag for administrerende direktørs høringssvar.

Vedlegg:
- Forslag til høringssvar
- Rapport - Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta / Vest-Finnmark
- Lenke til høringssiden med sluttrapport og åtte vedlegg:
http://www.helse-nord.no/hoeringer/hoering-rapport-om-spesialisthelsetilbudet-i-altavest-finnmark-article112558-1546.html
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Høringssvar fra Finnmarkssykehuset HF –
Rapport om spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark
Sammendrag
Finnmarkssykehuset (foretaket) har sammen med Helse Nord og Alta kommune utredet
spesialhelsetilbudet i Alta/ Vest-Finnmark. Foretaket støtter en utvidelse av
spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta. Foretaket slutter seg til forslagene til tiltak både
innen telemedisin, billeddiagnostikk, fødemedisin, akuttmedisin og laboratoriemedisin.
Foretaket har innvendinger mot forslagene til tiltak innen poliklinikk, sykestue og bygg.
Foretaket mener at tallene for polikliniske konsultasjoner og dagkirurgiske inngrep som
kan flyttes til Alta er usikre og sannsynligvis for høye, at ansvaret for og finansieringen
av sykestuesengene må deles likt (50/50) mellom partene, Alta kommune og
Finnmarkssykehuset, som i Ål i Hallingdal og at nybygget ikke kan dimensjoneres før
tjenestetilbudet er avklart både hva gjelder innhold og finansiering.
Finnmarkssykehusets høringssvar baserer seg på innspill fra ansatte og
foretaksledelsen, samt tilbakemeldinger fra foretakets deltagere i arbeidsgruppene.
Helse Nord har spesielt bedt om innspill som gjelder faglige forslag, bygg,
organisatoriske forslag og økonomiske og finansielle forutsetninger, og foretaket har
innspill til alle disse fire områdene.

Kommentarer fra foretakets deltagere i arbeidsgruppene
Finnmarkssykehuset har deltatt i styringsgruppen sammen med Alta kommune og Helse
Nord, og foretaket har også deltatt i alle arbeidsgruppene. Foretakets medlemmer i
arbeidsgruppene for telemedisin, billeddiagnostikk, fødemedisin, akuttmedisin og
laboratoriemedisin er stort sett fornøyde med arbeidet i gruppene og med rapportene
fra egne arbeidsgrupper, selv om noen melder om svært korte tidsfrister for
gjennomgang av skriftlige framstillinger og rapporter. Foretakets medlemmer i
arbeidsgruppe for bygg, var ikke godt nok involvert i siste fase når skissene for nytt bygg
ble utformet. Noen medlemmer i poliklinikkgruppen opplyser at de ikke fikk jobbet godt
nok med tallene for polikliniske konsultasjoner og dagkirurgiske inngrep som kan flyttes
til Alta, og at tallene kan være for høye. Foretaket hadde bare to medlemmer i
sykestuegruppen, da det tredje medlemmet ikke kunne delta og ikke ble erstattet. Disse
to medlemmene opplyser at det var enighet i gruppen om å foreslå sykestuedrift etter
samme modell som i Ål i Hallingdal, men at Alta kommune ikke ville godta at kommunen
og helseforetaket delte ansvaret og utgiftene (50/50) slik som det gjøres i Ål i Hallingdal.
Innspill til faglige forslag

Fagmiljøet i Klinikk Hammerfest bør styrkes

For å få et godt faglig tilbud i Alta, bør fagmiljøet ved Hammerfest sykehus styrkes.
Fagmiljøene i Alta kommer til å være så små innenfor de forskjellige fagområdene, at de
vil måtte basere seg på kompetansen som finnes på lokalsykehuset. En suksessfaktor for
Alta-oppbyggingen vil være at man ruster opp fagmiljøene i Hammerfest på forhånd,
dette både for å sikre rekruttering av helsepersonell og utvide ambuleringstilbudet.
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Rapporten foreslår en dobling av antall polikliniske konsultasjoner i Alta, men dette er
usikre tall, da det forutsetter at man henter tilbake polikliniske pasienter både fra UNN
og fra private spesialister. Foretaket mener at forslaget fra telemedisingruppa og
poliklinikkgruppa bør sees sammen, da det finnes gode eksempler på telemedisinske
konsultasjoner som kan skje uten at spesialisten er tilstede sammen med pasienten. Den
foreslåtte økningen av aktiviteten innenfor ortopedisk poliklinisk virksomhet og dagkirurgi krever en gjennomgang, og man bør i den forbindelse se nærmere på forslag fra
foretakets fysikalskmedisiner i Alta, om opprettelse av en skulderpoliklinikk.

Dersom man velger å operere utenfor sykehuset, må ekstern operasjonsstue bemannes
med én anestesiolog per dag. Dette er en kritisk ressurs. Til sammenligning har
sykehuset to til tre anestesiologer, som har ansvaret for tre operasjonsstuer, alle
intensivpasientene og vaktberedskapen. Forskjellen på ressursfordelingen per pasient i
Alta og på sykehuset i Hammerfest vil være stor, og de sykeste pasientene i sykehuset vil
få redusert bemanning til fordel for friskere pasienter utenfor sykehuset.
I beredskapssammenheng er det viktig med tilstedeværelse av fagpersoner nær
sykehuset, dette viser erfaringer fra større ulykker og øvelser. Man må derfor vurdere
om den foreslåtte økningen av dagkirurgiske inngrep i Alta bør være av en art som gjør
at det ikke er behov for tilstedeværelse av anestesilege.
Antall sykestuesenger er foreslått utvidet til 20 senger, hvorav 6 skal være kommunale.
Man har tatt utgangspunkt i sykestuemodellen fra Ål i Hallingdal, hvor det er 10
spesialisthelsetjenestesenger og 10 kommunale senger. Finnmarkssykehuset støtter
valg av denne modellen, som er utviklet over flere år, og mener at ansvar, fordeling av
antall senger og finansiering bør være på samme måte som i Ål i Hallingdal. Foretaket
ønsker ikke for mange forskjellige pasientgrupper i spesialisthelsetjenestessengene,
men vil utvikle gode tilbud for enkelte pasientgrupper, for eksempel kreftpasienter og
pasienter med definerte kroniske sykdommer. Det må være tydelige grenseoppganger
mellom hvilke pasienter som er spesialisthelsetjenestens ansvar og hvilke som er
kommunens ansvar. For å unngå høye kostnader til vaktberedskap, mener foretaket at
sengene kun skal brukes til pasienter som ikke er sykere enn at vaktberedskapen
utenom ordinær arbeidstid kan ivaretas av allmennleger.
Innspill til bygningsmessige forslag

Bygget bør tilpasses en framtid med økt poliklinikk og færre senger

I framtiden planlegger foretaket for færre senger. Dette på grunn av nye og bedre
behandlingsmetoder, økt forebyggende virksomhet, økt poliklinisk behandling og
dagbehandling og kortere liggetid. Nytt sykehusbygg i Kirkenes planlegges med 15 %
reduksjon i sengetall, og nytt sykehus i Hammerfest med 16 % reduksjon i sengetallet.
Dette arbeidet er allerede startet, og flere senger er tatt ned ved begge sykehusene.
Samhandlingsreformen legger også opp til mer spesialisering i sykehusene og mer
forebygging og behandling i kommunene, for å redusere behovet for senger i
spesialisthelsetjenesten. Det er derfor viktig at det framtidige spesialisthelsetilbudet og
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organiseringen av tilbudet i Alta vedtas i tråd med sentrale føringer og foretakets
utviklingsplaner, før man planlegger og dimensjonerer bygget. Slik rapporten foreligger,
er det en fare for at bygget ikke blir tilpasset utviklingen av virksomheten.

Finnmarkssykehuset har planlagt å bruke arealer, som foretaket eier i dag, til pasienter i
psykisk helsevern og rus. Men i rapporten er de samme arealene planlagt brukt til
somatiske tilbud. Foretakets fagfolk i psykisk helsevern og rus har ikke deltatt da
skissene for bygget ble utarbeidet, noe som har medført at viktige innspill ikke er
kommet med. Man har heller ikke lagt til rette for en utvikling av ambulansestasjonen i
Alta i prosjektet. Dette mener foretaket ikke er tilfredsstillende og ønsker dette tatt med.
Lokaler til bilambulansen må også legges inn i investerings- og driftsbudsjetter.
Innspill til organisatoriske forslag

Tjenestetilbudet i Alta bør organiseres i nært samarbeid med Hammerfest sykehus

Foretaket mener at pasientene vil bli best ivaretatt ved at ansvaret for
spesialisthelsetilbudet i Alta fortsatt ivaretas i Klinikk Hammerfest. En utvidelse av
spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta krever godt og nært samarbeid mellom
Hammerfest sykehus og tjenesteutøverne i Alta. Hammerfest sykehus skal fortsatt være
lokalsykehuset for Altas befolkning, og man må sørge for at de pasientene som har
behov for sykehusinnleggelse får det. Ressursene må prioriteres på riktig måte slik at
pasientene i hele Vest-Finnmark får et trygt og godt spesialisthelsetilbud.

Én og samme klinikk for Alta og Hammerfest vil kunne opprettholde et felles fagmiljø,
felles personell, felles økonomi og felles mål for tilbudet for hele Vest-Finnmark. Det bør
vurderes om spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta skal ha en egen avdelingsleder og
eventuelt en enhetsleder for poliklinikk og en enhetsleder for sykestue, som
samarbeider nært med klinikksjefen i Klinikk Hammerfest. For psykisk helsevern og rus
er det i dag en felles klinikkledelse for alle lokalisasjonene, og dette fungerer
tilfredsstillende. Det er derfor ikke behov for å endre på det.

Økonomi og finansiering
Driftskostnader til medisinteknisk utstyr og annen teknikk må tas med, inkludert økte
personellkostnader for å håndtere utstyret. For å kunne gjennomføre en utvidelse av
tilbudet i Alta, er det en forutsetning at foretaket kan håndtere både investeringer og
videre drift. Finnmarkssykehuset forventer at foretakets økonomiske bæreevne blir
ivaretatt, jfr. ”Investeringer og bærekraftanalyse 2015-2022” (styresak 33/2014), når
det endelige tilbudet vedtas. Slik rapporten nå foreligger, vil årlige driftskostnader
kunne øke med inntil 40 millioner.

Innspill til styringsgruppens anbefaling
Finnmarkssykehuset slutter seg til kulepunktene 1,2,5,6 og 7 i anbefalingen. Foretaket
tar forbehold hva gjelder kulepunkt 3 (underpunktene 1,4 og 5) og kulepunkt 4.
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0. Styringsgruppens vedtak
Det vises til det oppdrag som ble gitt gjennom det mandat styret i Helse Nord RHF vedtok i møte 14.
desember 2012. Oppdraget er søkt løst gjennom forslag som er fremmet i vedlagte utredning og
oppsummerende konkretisert som følger:
1) Styringsgruppen er tilfreds med å kunne legge fram en rapport som styrker tilbudet til
befolkningen i Alta og omkringliggende kommuner, og samtidig trygger fundamentet for et godt
sykehustilbud til befolkningen i Vest Finnmark fra Finnmarkssykehuset Klinikk Hammerfest.
2) Styringsgruppen gir generell tilslutning til de vurderinger og konklusjoner som fremkommer i
Utredningen om spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, og vurderer denne utredningen som
et godt grunnlag for videre planlegging og gjennomføring av de forslåtte tiltak.
3) Styringsgruppen anbefaler at det legges til rette for en rekke kapasitets- og aktivitetsøkninger
hvorav de viktigste er konkretisert som følger:
a) Økning av antallet sykestuesenger fra 9 til 20 der 6 senger er øremerket kommunale
oppgaver
b) Økning av antallet fødsler ved fødestua med 15 prosent og en vesentlig økning av antallet
desentraliserte svangerskapskontroller utført i Alta.
c) Etablering av MR- og ultralyddiagnostikk
d) Økning av poliklinisk aktivitet med 85 %, fra 6571 til 12101 konsultasjoner
e) Økning av antallet dagkirurgiske inngrep med 115 %, fra 132 til 284
f) Styrking av tilbudet innen psykisk helse og rus lokalisert til Alta i henhold til vedtak i styret for
Finnmarkssykehuset 5. desember 2013 (5 nye døgnplasser for psykisk helse lokalisert til
Alta) og administrasjonens forslag til vedtak i styret for Finnmarkssykehuset den 20. mars
2014
4) Styringsgruppen anbefaler at funksjonene for hhv operasjon, billeddiagnostikk, sykestue,
fødestue, samt nye senger innen psykisk helse og rus løses gjennom nybygg. For å bedre
logistikk og infrastruktur etableres det også – i samarbeid med Alta kommune - vestibyle og
auditorium i nybygg. Funksjoner som dagbehandling og poliklinikk søkes løst gjennom
oppgradering av eksisterende bygningsmasse.
5) Den videre planlegging av byggeprosjektet skjer med utgangspunkt i de areal- og
kostnadsrammer, samt de milepæler som er lagt til grunn i utredningen.
6) Styringsgruppen anbefaler at sykestua, fødestua og funksjoner som cytostatika- og
dialysebehandling går over fra å være kommunalt organisert til å organiseres i
Finnmarkssykehusets regi.
7) Styringsgruppen ber de involverte parter sammen søke løsninger, inkludert finansiering, på det
økonomiske utfordringsbildet som er tegnet. Som ledd i arbeidet med å finne slike løsninger, ber
styringsgruppen om at det før styremøtet i Helse Nord RHF i juni utformes en intensjonsavtale
mellom Alta kommune, Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF om dekning av
investeringsutgifter.
8) Styringsgruppen ber de involverte parter i det videre utviklings- og detaljeringsarbeid være
spesielt opptatt av samspillet mellom de ulike aktørene som utgjør helsetilbudet for befolkningen i
Alta/Vest-Finnmark, og iverksette avbøtende tiltak i forhold til det risikobildet som er tegnet.
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1. Oppsummering
Styret i Helse Nord vedtok i styremøte av 14. desember 2012 å iverksette prosjektet «Utredning av
spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark». Arbeidet kom i gang etter at Helse Nord i løpet
av 2012 var i dialog med både Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF (tidligere Helse Finnmark
HF) om videreutvikling av spesialisthelsetilbudet for befolkningen i Alta. Mandatet for utredningen sier
blant annet at «Arbeidet skal bidra til å konsolidere og videreutvikle det distriktsmedisinske senteret i
Alta som et samarbeid mellom Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune». Videre
heter det at «I utredningen skal potensialet for ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenester
til Alta vurderes og følges opp med konkrete forslag». Med konkrete forslag menes også nødvendige
investeringsmessige konsekvenser av et økt desentralisert tilbud. Mandatet er i sin helhet gjengitt i
kapittel 2.2.
1

Arbeidet er gjennomført av 8 arbeidsgrupper som siden april 2013 har arbeidet ut fra hvert sitt
mandat, og levert hvert sitt forslag til endret aktivitetsnivå og innhold i spesialisthelsetjenestetilbudet
ved helsesenteret i Alta. Eventuelle endringer i organisering av tjenestene er også vurdert. Alle
arbeidsgruppene har hatt representanter fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det samme
gjelder prosjektets prosjektgruppe og styringsgruppe. For nærmere detaljer om organisering av
prosjektet henvises til kapittel 2.3.5.

1.1

Helsetilstand, helsetjenesteforbruk og tilstanden i fødselsomsorgen

Når det gjelder generell helsetilstand, skårer Altas befolkning bedre enn - eller likt med –
gjennomsnittet for Helse Nord på de fleste parametere; unntaket er voldelige dødsfall. Sammenlignet
med øvrige Finnmark er forskjellene i favør av Altas befolkning til dels vært store (jf. Punkt 9.2, i figur
27). I dette perspektiv er det derfor ikke uventet at forbruket av helsetjenester for befolkningen i Alta
ligger noe under snittet for befolkningen i Finnmark.
I den offentlige debatt om helsetjenesten for befolkningen i Alta er det tidvis reist spørsmål ved
kvaliteten i fødselsomsorgen. Det er derfor, som del av denne utredningen, gjort en grundig analyse
av denne problemstillingen, ved hjelp av data fra Nasjonalt fødselsregister. Denne analysen viser at
kvaliteten på fødselsomsorgen for fødende hjemmehørende i Alta er svært god, og i hovedsak på
samme nivå som gjennomsnittet for landet som helhet. Kunnskapssenterets pasientundersøkelse av
de fødendes tilfredshet med fødetilbudet viser ellers at det er stor grad av tilfredshet med tilbudet som
gis ved fødestua i Alta. Det tas her forbehold om at antallet fødende som er spurt er lavt.

1.2

Forslag til aktivitetsnivå

Arbeidsgruppene har vurdert hvilke pasientgrupper det er ønskelig og hensiktsmessig å gi et
desentralisert tilbud til lokalt i Alta. Så vel kunnskap om sykdomsutvikling som utviklingen i nye
metoder for diagnostikk og behandling både på kort og lang sikt er lagt til grunn for arbeidsgruppenes
vurderinger. Arbeidsgruppenes forslag til aktivitetsendring som følge av økt desentralisering
oppfattes som nøkterne. Arbeidsgruppenes rapporter er gjengitt i sin helhet i vedlegg til denne
rapporten.
Arbeidsgruppenes forslag til fremtidig aktivitet i Alta kan oppsummeres som følger:

1

Det ble opprinnelig oppnevnt 7 arbeidsgrupper i prosjektet. I styringsgruppemøte i prosjektet i juni
2013 ble det besluttet å opprette en 8. arbeidsgruppe for å utrede laboratorietilbudet.
5

Tabell 1: Oversikt over dagens aktivitet og forslag til endret aktivitet ved Alta helsesenter basert på
innspill fra arbeidsgruppene

Dagens
aktivitet

Aktivitet
Legevaktskonsultasjoner
Ambulanseoppdrag

2012

Arbeidsgruppenes
forslag til utvidet
aktivitet

Endring

11 309

11 309

0%

3 357

3 317

-1 %

470

1 034

120 %

97

112

15 %

6 571

12 101

84 %

132

284

115 %

794

794

0%

12 058

13 866

15 %

4 803

4 803

0%

-

2 440

Sykestueinnleggelser
Fødsler
Polikliniske
konsultasjoner
Dagkirurgiske inngrep
Dialyse- og
cytostatikabehandlinger
Laboratorieanalyser
Konvensjonell radiologisk
undersøkelse
MR/UL
MR/UL/CT

2

3 560

Kort oppsummert har arbeidsgruppene foreslått en økning i antall polikliniske konsultasjoner på ca. 80
% sammenlignet med dagens nivå, samt en opprettholdelse av nivået for medisinsk dagbehandling
og en liten økning i antall dagkirurgiske inngrep. Videre er det foreslått å øke antall plasser ved
sykestua til 20 senger, der kommunen skal kjøpe 6 av disse sengeplassene. Arbeidsgruppen for
sykestuemedisin foreslår samtidig at sykestua blir foretaksorganisert, hvilket innebærer at den
organisatorisk og ansvarsmessig blir en del av Finnmarkssykehuset HF. Arbeidsgruppen for
billeddiagnostikk har foreløpig anbefalt å opprette tilbud innen MR og ultralyd i tillegg til å opprettholde
det billeddiagnostiske tilbudet som er ved Alta i dag.
Den foreslåtte aktivitetsøkningen i Alta kommer både fra hjemhenting av pasienter som i dag får sin
behandling ved UNN HF og hos privatpraktiserende avtalespesialister samt pasienter som i dag må
reise til Hammerfest. Den delen av økningen som kommer fra Hammerfest sykehus tilsvarer omkring
8 % av den nåværende aktiviteten ved sykehuset. For sykehusinnleggelser utgjør dette en reduksjon
på 3 % pr år.

2

Ved en eventuell fremtidig utvidelse.
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Den følgende tabellen viser en skjematisk oversikt over forslagene fra arbeidsgruppene. En nærmere
beskrivelse av forslagene finnes i kapittel 4.2 og i den enkelte arbeidsgruppes rapport.
Tabell 2: Oversikt over arbeidsgruppenes forslag.

Poliklinikk
• Økning på 84 % i forhold til dagens aktivitet for
polikliniske konsultasjoner som følge av økt
desentralisering
• Økning fra 132 til 284 dagkirurgiske inngrep pr år
• Uendret tilknytningsform for spesialistpoliklinikk,
men anbefaler å overføre dialyse og
cytostatikavirksomhet fra sykestue til
spesialistpoliklinikk

Sykestue
• Videreutvikling av dagens sykestuemodell til en
hybridmodell organisert og drevet av
spesialisthelsetjenesten med 14 døgnplasser
innen spesialisthelsetjenesten, og 6 senger som er
øremerket kommunal virksomhet, til sammen 20
døgnplasser
• Endre organisatorisk tilknytning til
foretaksorganisert, der alle 20 plassene drives av
foretaket, og kommunen kjøper 6 av disse
plassene

Billeddiagnostikk
• Det anbefales at det primært etableres mulighet
for MR-undersøkelser sammen med
ultralydundersøkelse utført av radiolog, tillegg til å
videreføre dagens tilbudet innen konvensjonell
radiologi
• En eventuell utvidelse av tilbudet til også å omfatte
CT-diagnostikk må vurderes som en mulig
implementering på et senere tidspunkt
• Innenfor rammene av et utbyggingsprosjekt bør
man tilrettelegge areal og infrastruktur også for en
CT-installasjon

Fødestue
• Flertallet i arbeidsgruppen anbefaler at Alta
fødestue blir driftet og organisert av
Finnmarksykehuset - klinikk Hammerfest
• Arbeidsgruppen konkluderer med at fødetilbudet
ved fødestua i Alta er av høy kvalitet, og at de
gjeldende seleskjonskriteriene følges
• Arbeidsgruppa påpeker behov for en bedre
samhandling mellom helseforetaket og fødestua

Telemedisin
• Det anbefales å videreføre de tjenester som
allerede er i bruk
• I tillegg anbefales å videreutvikle videokonferanse
ved sykestue og nettbasert opplæring
• Følgende ny tjenester bør tas i bruk: Teleortopedi,
DeVaVi, Dermatologi, VAKe og
pasientkommunikasjon når dette utvikles

Akuttmedisin
• Arbeidsgruppen har gjennomgått den
aktuttmedisinske kjeden og laget forslag til
kompetanseheving og bedret samhandling
• Arbeidsgruppen foreslår å opprette to nye
observasjonsrom i tilknytning til legevakt
• Det er forutsatt noe reduksjon i ambulanseturer
som følge av økt tilbud av spesialisthelsetjenester
lokalt i Alta, og på bakgrunn av dette vurderes det
ikke et behov for flere ambulansebiler, men
gruppen anbefaler en utvidet analyse av
ambulansestrukturen i Finnmark

Bygg-gruppe
• Gruppen har gjennomført en kartlegging av
bygningsmassen i verktøyet Multimap, samt
befaring og vurdering av bygningsmassen ved Alta
helsesenter
• Vurderingen viser at deler av bygningsmssen er i
god stand, men at det finnes logistiske utfordringer
i forhold til effektiv pasientbehandling
• Vurderinger av bygningsmassens fleksibilitet er
lagt til grunn for estimert behov for nybygg og
rehabilitering

Laboratorie
• Aktivitetsendringer ved laboratoriet kun som følge
av aktivitetsendringer foreslått i de andre
gruppene.
• Uendret tilknytningsform, med en fortsatt
organisatorisk tredeling av lab, der kommunen,
legekontorene og foretaket har sine egne
laboratorier i ett felles lokale
• Det understrekes behov for tydelige
samarbeidsavtaler mellom foretaket og kommunen
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1.3

Bygningsmessige løsninger

Som følge av arbeidsgruppenes forslag til endret somatisk aktivitet lokalt i Alta, er det beregnet et
behov for bygningsmessige endringer. Basert på en gjennomgang av statusen for dagens
bygningsmasse er det anslått at utbygging og ombygging av helsesenteret vil koste om lag 206
millioner kroner. Investeringer i bygg for rus og psykisk helse anslås å beløpe seg til 61 millioner
kroner, slik at det samlede investeringsbeløp blir på ca 267 millioner kroner. I denne rapporten holdes
imidlertid investeringen i bygg for psykisk helse og rus utenfor de økonomiske beregningene, siden
dette er håndtert i eget delprosjekt i regi av Finnmarkssykehuset.
Det er lagt til grunn at Finnmarkssykehuset står økonomisk ansvarlig for utbygging av hele arealet for
somatiske spesialistfunksjoner, mens det økonomiske ansvaret for utbygging av fellesareal fordeles
mellom helseforetaket og Alta kommune. Det er utarbeidet regneeksempler ut fra to ulike
forutsetninger, der fellesarealet fordeles likt, og der fellesarealet fordeles i sin helhet til Alta kommune.
Alternativt kan dette tenkes fordelt mellom partene etter relativt antall ansatte i helsetjenesten fra hhv
kommunen og spesialisthelsetjenesten. Dette vil være en forhandlingssak mellom partene.

1.4

Driftsøkonomi og investeringer

Formålet med de økonomiske beregningene har vært å vise regneeksempler som identifisere hvilke
endrede inntekter og kostnader den foreslåtte aktivitetsøkningen i Alta antas å gi for
Finnmarkssykehuset og Alta kommune.
Den følgende tabellen viser netto økte driftskostnader, avskrivninger og finanskostnader som følge av
arbeidsgruppenes forslag om økt aktivitet ved Alta helsesenter for Finnmarkssykehuset og Alta
kommune i henhold til de bygningsmessige alternativene.
Tabell 3: Regneeksempler på netto økte driftskostnader, avskrivninger og rentekostnader for
Finnmarkssykehuset og Alta kommune

Totale kostnader
(MNOK)

Finnmarkssykehuset

Alta kommune

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 1

Alternativ 2

- 17,6

- 17,1

- 7,1

- 7,7

Avskrivninger

- 9,0

- 8,1

- 0,9

- 1,9

Rentekostnader

- 7,1

- 6,2

- 0,9

- 1,7

- 33,7

- 31,4

- 8,9

- 11,3

Netto økte driftskostnader

Sum

kan fremstilles som et
3
estimat. Dersom man legger til grunn laveste estimater i beregningen av netto driftskostnader , anslås
det at de foreslåtte endringer vil koste Finnmarkssykehuset et sted mellom 16-34 MNOK.
Beregningene må sees i lys av disse forutsetningene, spesielt gjelder dette netto økte driftskostnader.
Det er blant annet ikke estimert hvilke økonomiske konsekvenser den reduserte aktiviteten medfører
for sykehuset i Hammerfest. Det antas imidlertid at kostnadsreduksjonen er betydelig og dette må
komme til fratrekk for Finnmarkssykehusets økte driftskostnader. For en nærmere beskrivelse av
forutsetningene knyttet til de driftsøkonomiske beregningene henvises det til kapittel 6.4.
Det er anslått at utbyggingen og ombyggingen av Alta helsesenter vil gi en vesentlig økning i
avskrivningskostnader og rentekostnader for Finnmarkssykehuset og Alta kommune sammenlignet
med dagens kostnadsnivå. For en nærmere beskrivelse av forutsetningene knyttet til avskrivninger og
finanskostnader henvises det til kapittel 6.5.

3

De endrede forutsetningene vil være arbeidsgiveravgift på 0 %, opprettholde sykestuetilskuddet,
ansette en større del av de spesialistene som i dag ambulerer.
8

1.5

Hovedkonklusjon

Alta helsesenter har tradisjonelt vært en foregangsarena for utviklingen av samarbeidet mellom
spesialist- og kommunehelsetjenesten. Alta kommune står i dag i en nasjonal særstilling som en stor
kommune med forholdsvis lang vei til nærmeste sykehus (jfr. Illustrasjon i figur 26).
Denne utredningen er iverksatt for å bidra til å konsolidere og videreutvikle det distrikts-medisinske
senteret i Alta som et samarbeid mellom Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune.
Potensialet for ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenester til Alta er vurdert og fulgt opp
med konkrete forslag. De forslag som presenteres i denne rapporten er dermed også konsistent med
den visjonen som ligger til grunn for Helse Nords overordnede strategi – Helse i nord der vi bor!
Arbeidsgrupper med representanter fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten har foreslått
løsninger som gjør at innbyggerne i Alta og nærliggende kommuner i større grad kan få dekket sine
behov for spesialisthelsetjenester lokalt i Alta.
Dette er mulig gjennom økt aktivitet ved
spesialistpoliklinikken, økte billeddiagnostiske muligheter og større innslag av leger fra
spesialisthelsetjenesten ved sengeenheten i helsesenteret. Daglig vil ytterligere ca 40 pasienter fra
Alta og omegn slippe å reise til Tromsø eller Hammerfest for diagnostikk og behandling. Samlet vil
dette avlaste andre deler av spesialisthelsetjenesten. Dette vil dels dreie seg om pasienter som i dag
får et tilbud ved UNN HF og hos privatpraktiserende avtalespesialister og dels ved at færre behøver å
reise til Hammerfest. Arbeidsgruppenes forslag til aktivitetsøkning ses på som nøkterne. Majoriteten
av spesialisthelsetilbudet til befolkningen i Alta og omegn vil fortsatt bli i varetatt av sykehuset i
Hammerfest (kfr. vedlegg 9.4, figur 37).
Det legges til rette for en økt bruk av telemedisinske løsninger, både i form av videreføring av
eksisterende løsninger, samt å ta i bruk ny teknologi. Implementering av nye løsninger vil fordre
investeringer i oppdatert telemedisinsk utstyr.
Arbeidsgruppen for billeddiagnostikk har konkludert med at det foreløpig ikke anbefales etablert CT i
Alta. I den rapporten som er levert av denne arbeidsgruppen sies det samtidig at behovet for lokal
tilgang til CT-undersøkelser kan aktualiseres ved økt indremedisinsk diagnostikk og behandling ved
sykestua. Styringsgruppen vil anbefale at erfaringene med etablering av lokalt CT-tilbud på Finnsnes
følges nøye, og at man nyttiggjør seg disse erfaringer ved en oppdatert vurdering av dette spørsmålet
på et senere tidspunkt.
Ved etablering av en sengeenhet på 20 senger (primært 6 kommunale og 14 spesialistsenger) får
Alta helsesenter et sengetall i forhold til innbyggertallet på linje med sykestuedekningen i andre
kommuner i Finnmark, samtidig som det er etablert en fremtidsrettet arena for en innovativ
videreutvikling av samspillet mellom de to forvaltningsnivåene i helsetjenesten. En etablering av
denne hybridmodellen for sykestua må ses på som et utviklingsprosjekt, der man over tid utvikler
tjenestetilbudet. Det er også foreslått at sengeenheten foretaksorganiseres, noe som legger
grunnlaget for en tett integrasjon av tilbudet i Alta med det øvrige spesialisthelsetilbudet i
Finnmarkssykehuset. Dermed legges forholdene til rette for at senteret også kan få en rolle som
praksisorientert
utdanningsinnovatør
i
samhandlingsfeltet
mellom
kommuner
og
spesialisthelsetjenester, bl.a. i forbindelse med desentralisert medisinerutdanning. Ledelsen ved Det
helsevitenskaplige fakultetet ved Det arktiske Universitetet har uttrykt stor interesse for dette.
Mens de foreslåtte tiltak innen somatikk representerer en desentralisering av spesialisthelsetjenester
til fylkets desidert største befolkningskonsentrasjon, er forslagene om å styrke tjenestene innen
psykisk helse og rus i Alta begrunnet på annen måte. Her dreier det seg om å styrke kvaliteten på
disse tjenestene for hele befolkningen i Finnmark gjennom en sterkere samling og konsentrasjon av
fagmiljøene.
Det har vist seg utfordrende å rekruttere legespesialister til regionen, og for å sikre rekruttering og
stabile fagmiljøer anbefales det å knytte kontakter mot legerekrutteringsprosjekt i Finnmark.
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Prosjektets langsiktige mål er å bidra til full legespesialistdekning både innen psykiatri og somatisk
helsearbeid i Helse Finnmark innen år 2020 gjennom aktivt å benytte foretakets utdanningsstillinger,
finne de gode kandidatene og følge opp disse med individuelle utdanningsplaner og stabilisering som
ferdige spesialister.
Etablering av det utvidede tilbudet i nye og rehabiliterte bygninger ved Alta helsesenter vil ha
overkommelige drifts- og investeringsøkonomiske konsekvenser for både spesialist- og
kommunehelsetjenesten. Forslagene danner et godt utgangspunkt for det videre planleggingsarbeid,
selv om videre utviklingsarbeid er nødvendig for en mer detaljert utforming av konseptet og en endelig
beregning av de økonomiske konsekvensene.
Det presenteres en plan for videre fremdrift som innebærer oppstart av bygging siste kvartal 2015 og
ferdigstilling første / andre kvartal 2017. Når det gjelder forslag knyttet til aktivitet og organisering, vil
det generelt være slik at for mange av de tiltak som foreslås i dette prosjektet at de både må
planlegges og forberedes, men må i noen grad også utvikles og gå seg til over tid, i tillegg til å
tilpasses det mulighetsrom som åpner seg. Det kan innebære at noen ting tar lengre tid å realisere,
men også at muligheter for nye tiltak / aktivitet åpnes.
ROS-analysen viser at planene ikke er uten utfordringer, ikke minst for Hammerfest sykehus, men det
videre utviklingsarbeid gir tid og muligheter til å søke løsninger og iverksette tiltak som bidrar til å
minimere disse. Ved å søke positive løsninger på disse utfordringer bidrar man også til å redusere en
risiko som allerede er til stede (og med potensial for å øke), nemlig at pasientstrømmene fra Alta til
tilbud utenfor fylket vil kunne øke. Aktivitetsreduksjonen ved sykehuset i Hammerfest som en
konsekvens av utvidelsene i Alta vil bli i størrelsesorden 12 % for polikliniske konsultasjoner, 7 % for
dagkirurgiske inngrep og 2 % for innleggelser (kfr. vedlegg 9.4, figur 38).
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2. Innledning
Denne rapporten skal dokumentere utredningen av spesialisthelsetjenester i Alta/VestFinnmark som ble iverksatt etter vedtak i styret for Helse Nord RHF 14. desember 2012.
Innledningskapitlet presenterer bakgrunn, mandat og rammer for utredningen.

2.1

Bakgrunn

For å forstå utfordringene lagt til grunn for utredningen av spesialisthelsetjenester i Alta/VestFinnmark, gis først et kort historisk riss av prosessen med oppbygging av spesialisthelsetjenester i
Alta og hovedtrekk ved befolkningsutviklingen i Finnmark presenteres.
2.1.1

Endringer i befolkningsstrukturen i Finnmark og utvikling av spesialisthelsetjenester i
Alta
4
Det første sykehuset i Finnmark ble åpnet i Alta i 1836, som ett av flere små sykehus eller sykestuer i
Nord-Norge i tilknytning til fiskeriene. To av de syv sykehusene i Finnmark kom tidlig over i permanent
5
drift; Vardø og Hammerfest . I mange år har det vært to sykehus i Finnmark; Hammerfest og
Kirkenes. Samtidig som sykehusstrukturen har ligget fast, har det skjedd store endringer i
befolkningsstrukturen i Finnmark. Utviklingen av Alta som største kommune i Finnmark er fremstilt i
6
Figur 1. Siden 1968 har Alta kommune vært fylkets største kommune. Mens folketallet i Finnmark har
7
gått ned i perioden 1980-2010, har det vært sterk vekst i Alta, og vekst i Hammerfest fra 2002.
Folkemengden i Sør-Varanger har vært rundt 10 000 helt siden slutten av 50-tallet.

Figur 1: Befolkningsutvikling 1951-2013 og befolkningsfremskrivning 2013-2030 i Alta, Hammerfest, SørVaranger, Rest Vest-Finnmark og Rest Øst-Finnmark. Etter alternativene lav, middels og høy vekst. Kilde:
SSB.

Finnmark og Alta har hatt besøk av tilreisende spesialister siden like etter andre verdenskrig. I starten
var det ofte spesialister fra Østlandsområdet som tok dager eller uker i Finnmarkskommuner. Etter

4

Aaraas, 1998
Hammer, 2012
6
Slått sammen med Talvik kommune (3 378 innbyggere) fra 1964.
7
Slått sammen med Sørøysund kommune (2 341 innbyggere) fra 1992.
5
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hvert begynte spesialister fra Tromsø å ambulere til Finnmark. Fra 1980 begynte også spesialister fra
Hammerfest å ambulere til Alta, med utgangspunkt i lokalene til Alta helsesenter. I mars 2001 ble
spesialistpoliklinikken i Alta offisielt åpnet. Dette la grunnlaget for et stort løft for
ambuleringstjenesten; både standard, størrelse og beliggenhet av lokalene ble vesentlig bedre. I 2006
tok Helse Nord initiativ til å opprette faste avtalespesialister i Alta innenfor fagene øye, øre-nese-hals
og gynekologi. Finnmarkssykehuset etablerte samtidig en stilling for spesialist i indremedisin lokalisert
i Alta. Antallet tilgjengelige spesialister i Alta har økt jevnt, spesielt det siste tiåret, samtidig som antall
konsultasjoner innenfor de ulike spesialitetene har økt. Alta helsesenter rommer en kommunalt drevet
sykestue. Tilbudet om dialysebehandling på sykestua startet som et samarbeid med Regionsykehuset
i Tromsø midt på 90-tallet. Tilbud om cellegiftbehandling på sykestua har en like lang historie. Også
spesialisthelsetjenesten innenfor psykiatriområdet er bygget kraftig opp i Alta de siste 12-14 årene.
Alta har i dag et stort distriktpsykiatrisk senter med voksenpsykiatrisk poliklinikk, barne- og
ungdomspsykiatrisk poliklinikk og sengepost.
2.1.2 Initiativ fra Helse Nord RHF
Helse Nord RHF var i løpet av 2012 i dialog med både Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF om
videreutvikling av spesialisthelsetilbudet for befolkningen i Alta. Styret i Helse Nord RHF ga 14.
desember 2012 sin tilslutning til forslaget til mandat for utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/VestFinnmark. Dette forslaget ble fremmet etter innledende møter og en høringsrunde hos styret i
Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune.

2.2

Mandat
8

Mandatet for utredningsarbeidet er formulert slik :
«Prosjektet ledes av en styringsgruppe som oppnevnes av adm. direktør i Helse Nord RHF.
Både Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF skal være representert i styringsgruppen.
Det slås fast at Helse Nord RFH ikke har noe mandat fra sin eier om å utrede
sykehusstrukturen i Finnmark, i betydningen å vurdere lokalisering/omlokalisering av sykehus.
De tiltak som utredes i dette prosjektet forutsettes å bli premissgivende for de deler av
overordnet utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF som angår tilbudet for befolkningen i
Alta. Det forutsettes nær kontakt og samarbeid mellom utredningsprosjektet for helsetilbudet i
Alta og arbeidet med overordnet utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF. Arbeidet skal
bidra til å konsolidere og videreutvikle det distriktsmedisinske senteret i Alta som et
samarbeid mellom Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune. Med
utgangspunkt i dagens (SSB-forventet fremtidig) demografi, vurderes etablering og
dimensjonering av tjenester i forhold til variable nedslagsfelt/befolkningsunderlag, avhengig
av om tjenester bare skal omfatte befolkningen i Alta, eller større befolkningsområder
(nabokommuner, ev. hele Vest- Finnmark). Vurderingene som gjøres forutsettes å skje i
samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. I utredningen skal
potensialet for ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenester til Alta vurderes og
følges opp med konkrete forslag.
Følgende tjenesteområder forutsettes utredet:
o Polikliniske tjenester
o Samarbeid med og bruk av private avtalespesialister

8

Helse Nord styresak 147-2012,14.12.2012: Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark
– mandat for arbeidet.
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o Videreutvikling/utvidelse av tilbudet innen psykisk helse, inkludert etablering av døgnbasert
(24-7) krise- og akutt-tilbud. Disse vurderingene må samordnes med pågående
utredningsarbeid i regi av Finnmarkssykehuset HF.
o Vurdere og eventuelt å etablere en rusbehandlingsenhet i Alta. Også disse vurderingene
gjøres i tilknytning til pågående utredningsarbeid i regi av Finnmarkssykehuset HF.*
o Utvidelse av sykestuefunksjonen (flere heldøgnsplasser / senger), samordnet med styrket
fagtilbud innen indremedisin og geriatri, med særlig vekt på behovet for eldre og kronisk syke.
Vurdere ulike driftsmodeller for sykestue/intermediærenhet, der indremedisinske og
geriatriske funksjoner inngår.
o I samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF teste ut, organisere og synliggjøre effektive
telemedisinske løsninger i samhandling mellom første- og andrelinjen, inkludert sykestuer og
sykehjem.
o Vurdere forutsetningene for – i samarbeid mellom fagmiljøene i Alta og Nordkapp – å utvikle
en felles kompetansesenterfunksjon for sykestuene/intermediærenhet (jfr. forannevnte punkt)
i Finnmark. Denne funksjonen forutsettes utredet og utviklet i samarbeid med Universitetet i
Tromsø.
o Vurdere mulighetene for å styrke det billeddiagnostiske tilbudet i Alta (etablering av flere
undersøkelsesmodaliteter).
o Vurdere mulighetene for å rekruttere helsepersonell til et utvidet tilbud i Alta, og foreslå
konkrete tiltak som kan bidra til det.
Det forutsettes at de tiltak som foreslås iverksatt, ivaretar allment aksepterte krav til faglig
kvalitet, og at tiltakene kan gjennomføres på måter som tilfredsstiller akseptable krav til
kostnadseffektivitet
og
kostnadsrammer.
Samfunnsøkonomiske
konsekvenser,
pasienttilfredshet samt nærhet og likeverdighet til helsetjenester skal også tillegges vekt. I
nært samarbeid med Alta kommune skal det utredes nødvendige bygningsmessige løsninger
for å utvide eksisterende og innpasse eventuelle nye funksjoner. De tiltak som utredes og
fremmes skal ha en planhorisont på ti år (2014-2024) og være innbyrdes prioritert med
milepæler for gjennomføring. Vurdere og beregne de investeringsmessige (bygninger, utstyr
mv.) konsekvenser og kostnader av de forslag som fremmes. Vurdere de driftsmessige
(personell, kostnader) konsekvenser av forslagene. Vurdere konsekvenser for øvrige
helsetilbud i Finnmark, både innen somatikk, psykisk helse og rusbehandling. Det skal gjøres
en gjennomgang/kvalitetssikring av at fødetilbudet i Alta tilfredsstiller nasjonale krav til kvalitet
og tilgjengelighet (jfr. veileder fra Helsedirektoratet). Det skal gjøres en gjennomgang av den
akuttmedisinske kjede (inkludert ulike ambulansemodaliteter) for befolkningen i Alta med
hensyn til kvalitet og tilgjengelighet. Det skal gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) av
de viktigste forslagene som fremmes i dette arbeidet.»
*Dette punktet følges ikke opp av egen arbeidsgruppe for rus/psykiatri. I stedet har det vært dialog og
informasjonsutveksling med delprosjektet under Utviklingsplanen for Finnmarkssykehuset som
omhandler rus og psykiatri.
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2.3

Rammer for arbeidet

2.3.1 Viktigste nasjonale føringer
I dette kapittelet beskrives andre sentrale dokumenter, inkludert overordnede nasjonale og regionale
planer, som har betydning for de løsninger som kan velges.
Samhandlingsreformen er en retningsreform med betydning for utvikling av spesialisthelsetjenesten i
Alta, hvor endring av kommunenes og spesialisthelsetjenestens roller er et av hovedgrepene.
Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan utvikle sin spesialiserte
kompetanse, og skal i større grad veilede kommunene. Tilbudet i kommunene skal bli mer mangfoldig
og mer i tråd med tidlig intervensjon for å forebygge og hindre helseplager, folk skal i større grad få
bistand på kommunalt nivå til koordinering av behandling, og oppfølgingen av personer med kroniske
lidelser skal bli bedre. Innholdet i Samhandlingsreformen er beskrevet i Nasjonal helse- og
omsorgsplan (2011-2015). Utvikling av lokalmedisinske sentra pekes på som ett av de
organisatoriske virkemidlene, for å legge til rette for bedre samarbeid og gode tjenester.
2.3.2 Veilederen for tidligfaseplanlegging
Denne utredningen har tatt utgangspunkt i veilederen Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter
(Helsedirektoratet, 2011). Formålet med å bruke tidligfaseplanleggeren er å bidra til en effektiv og
målrettet planprosess, etablere en felles forventning om innhold og struktur i plandokumenter og
beslutningsgrunnlag, sikre bredde i utredningen, og kvalitetssikre de ulike fasene i utredningen.
Imidlertid er det i Alta/Vest-Finnmarkutredningen gjort en tilpasning til de skisserte fasene i
utbyggingsprosjekter som veilederen beskriver. Alta/Vest-Finnmarkutredningen kan forstås som en
utredning i idéfasen. Tidligfaseveilederen stiller krav om utarbeidelse av en utviklingsplan for
helseforetaket som grunnlag for idéfasen i et konkret utbyggingsprosjekt. Teoretisk sett skulle det
derfor ligge til grunn en utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF før det gjøres en mer detaljert
utredning som Alta/Vest-Finnmarkutredningen. Arbeidet med utviklingsplanen ble initiert omtrent
samtidig, men først igangsatt flere måneder etter at Alta/Vest-Finnmarkutredningen var i gang. I
mandatet for Alta/Vest-Finnmarkutredningen er det pekt på at «De tiltak som utredes i dette prosjektet
forutsettes å bli premissgivende for de deler av overordnet utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF
som angår tilbudet for befolkningen i Alta.» I figuren under skulle derfor idéfasen vært plassert til
venstre for utviklingsplanen, hvis figuren skulle gitt en korrekt beskrivelse av fasene slik de reelt sett
er plassert.

Figur 2: Fasene i et utbyggingsprosjekt. Kilde: Veilederen Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter,
Kilde: Helsedirektoratet, 2011.
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2.3.3 Utviklingsplanen for Finnmarkssykehuset
Litt etter at utredningen av spesialisthelsetjenester i Alta/Vest-Finnmark kom i gang, startet også
Finnmarkssykehuset HF sitt arbeid med en overordnet utviklingsplan for foretaket. Styret i
Finnmarkssykehuset vedtok i februar 2013 at utviklingsplanen skal ivareta en overordnet samkjøring
av følgende prosjekter: nye Kirkenes sykehus, videreutvikling av organisering av psykisk helsevern og
rus, videreutvikling av Alta-modellen, og nytt/renovert sykehus i Hammerfest (Finnmarkssykehuset,
styresak 5/2013 12.februar 2013).
Det har vært en forutsetning å ha nær kontakt og samarbeid mellom utredningen i Alta/Vest-Finnmark
og arbeidet med overordnet utviklingsplan for Finnmarkssykehuset.
2.3.4 Gjennomføring av idéfasen
Idéfasen skal bestå av et sett aktiviteter og analyser med relativt stor bredde, men ikke stor dybde.
Idéfasen skal presisere behovet og identifisere mulige, prinsipielle løsningsalternativer. Dette omfatter
både virksomhetsmessige løsninger og fysiske byggløsninger. Idéfasen skal avklare hvilke løsninger
om ” v
”.
ø
” v
”
æ
:




Relevant: oppfyller de overordnede målene som gjelder for helseforetaket.
Gjennomførbar: kan gjennomføres innenfor helseforetakets finansielle handlingsrom.
Levedyktig: at helseforetakets økonomiske bæreevne kan opprettholdes gjennom prosjektets
levetid.

Avklaring av rammebetingelsene, som er første del av arbeidet i idéfasen, ble gjennomført i
forbindelse med behandling av styresaken i Helse Nord RHF i desember 2012, hvor forslag til mandat
for utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark ble behandlet.
2.3.5

Hvordan utviklingsplanen og Alta/Vest-Finnmarkutredningen avstemmes mot
hverandre
Tiltak i Altautredningen forutsettes altså å være premissgivende for de deler av overordnet
utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF som angår tilbudet til befolkningen i Alta. Når det gjelder
virksomhetsmessige løsninger mellom de to prosjektene, ivaretas koordineringen dels gjennom
styringsgruppa for utredningsprosjektet for helsetilbudet i Alta og dels ved gjensidig representasjon i
utvalgte fora. Videre har delprosjektet i utviklingsplanen med videreutvikling av psykisk helsevern og
rus deltatt som observatør på styringsgruppemøtene og orientert styret for Alta-utredningen underveis
om status og resultater. Utførende konsulenter i Alta/Vest-Finnmarkutredningen og i Strategisk
utviklingsplan for Finnmarkssykehuset, har avstemt sine forutsetninger med hverandre (antall dager
med virksomhet pr år, antall timer pr klinisk konsultasjon, beleggsprosent, valg av SSBs predefinerte
alternativer for befolkningsframskrivinger med mere).
2.3.6 Organisering
Videre følger en beskrivelse av hovedtrinn i gjennomføringen av utredningsarbeidet. Styringsgruppen
hadde sitt første møte i januar 2013, med gjennomgang av mandat og arbeidsform. Opprettelse av
arbeidsgrupper ble drøftet i februar, og arbeidsgruppene ble etablert i mars. Innledende analyser fra
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) ble presentert i mars 2013. Mandater for
arbeidsgruppene ble drøftet i april og vedtatt i juni. Siden juni har arbeidsgruppene presentert status
for sitt arbeid på styringsgruppens møter; først beskrivelser av dagens aktivitet og organisering. I
oktober ble hypoteser for fremtidig aktivitetsnivå og drift presentert, og lagt til grunn for videre
utredning. I desember 2013 ba styringsgruppen om at de foreslåtte endringer av aktivitet og
organisering skulle legges til grunn for videre arbeid med beregninger av arealbehov. Utkast til
rapport, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), ble lagt frem for styringsgruppen i
februar 2014.
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2.3.6.1 Sammensetning og oppnevning av styringsgruppen
Prosjektet har vært ledet av en styringsgruppe som er oppnevnt av adm. direktør i Helse Nord RHF.
Styringsgruppen har vært ledet av direktør i Helse Nord RHF Finn Henry Hansen. Medlemmer har
vært Hans Petter Fundingsrud (fra januar 2014 erstattet av Torbjørn Aas), Øyvin Grongstad (til juni
2013), Odd Søreide (fra juni 2013), Anne Grethe Olsen, Mona Søndenå, Bjørn Atle Hansen, Kenneth
Johansen (erstattet Ivan Olsen fra mars 2013), konserntillitsvalgt i Helse Nord RHF Sissel Alterskjær,
og hovedtillitsvalgt i Alta kommune Grete Thomassen.
Det har vært 7 møter i styringsgruppen i 2013 og 2 møter i 2014.
2.3.6.2 Sammensetning og oppnevning av arbeidsgrupper
De første sju arbeidsgruppene ble vedtatt opprettet i mars 2013, og gruppe 8 ble vedtatt opprettet i
juni 2013. Alta kommune og Finnmarkssykehuset foreslo medlemmer til de enkelte gruppene, og
styringsgruppens leder innstilte navngitte personer til ledervervet i hver gruppe. Gruppene ble først
bedt om å konstituere seg samt drøfte og spesifisere utkastene til mandater for sitt arbeid. Mandatene
ble godkjent av styringsgruppen i juni 2013. Det har vært noe ulik tilnærming til oppgaven i de ulike
gruppene, og det har vært ulik møtehyppighet og prosess i de ulike arbeidsgruppene. I de
arbeidsgruppene der det ikke har vært et enstemmig forslag til endring, fremkommer dette i
arbeidsgruppens rapporter, og det blir også presisert under oppsummering av resultatene fra
arbeidsgruppene som er presentert i denne rapportens kapittel 4.2.
2.3.6.3 Prosjektgruppe
Arbeidsgruppenes ledere har dannet en prosjektgruppe. Prosjektgruppen har hatt fire møter i 2013 og
ett i 2014. I tillegg til at tiden i prosjektmøtene er brukt til gjennomgang av arbeidsmetoder og status,
har gruppen utredet grensesnitt mellom arbeidsgruppene, og bidratt til ROS-analyse. Det har også
vært et utvidet prosjektmøte (desember 2013) hvor deltakerne i de seks kliniske arbeidsgruppene var
invitert til å være med på å kvalitetssikre resultatene og peke på konsekvenser av fremlagte forslag.
2.3.6.4 Prosjektsekretariat
Prosjektsekretariatet har vært sammensatt av SKDE i Helse Nord, Deloitte og Norut Alta. SKDE ble i
desember
2012
engasjert
for
å
bistå
utredningsarbeidet
med
beskrivelser
av
spesialisthelsetjenesteforbruk og pasientstrømmer for befolkningen i Alta/Vest-Finnmark. Norut Alta
har siden mars 2013 vært prosjektkoordinator med ansvar for forberedelse og oppfølging av møter i
styringsgruppen, koordineringsoppgaver og kontakt med delprosjektene. Deloitte har siden april 2013
vært engasjert for å gi analysebistand og følge opp arbeidsgruppene. Rammene for dette arbeidet ble
høsten 2013 utvidet gjennom ny forespørsel om tilbud (til leverandører Helse Nord RHF har inngått
rammeavtale med).
2.3.7 Videre oppbygging av rapporten
Videre i kapittel 2 redegjøres det for tilnærming og metode i analysene. I kapittel 3 presenteres først
kjønns- og aldersjusterte rater for forbruk av spesialisthelsetjenester. Deretter presenteres
pasientstrømmer i dag og etter desentralisering for poliklinisk behandling, dagkirurgisk behandling og
døgnbehandling, for å se på hvilke typer spesialisthelsetjenester som ytes på ulike behandlingssteder
for bosatte i Alta sammenlignet med de andre boområdene. Kapittel 4 er en oppsummering av
arbeidsgruppenes forslag og anbefalinger om aktivitet og organisering. Status for bygningsmassen
ved Alta helsesenter presenteres i kapittel 5, og alternative forslag til bygningsmessige løsninger
legges frem i kapittel 6. I kapittel 7 er de ulike bygningsmessige løsningene sammenstilt, forslag til ny
aktivitet ved Alta helsesenter er presentert, og det er gjort rede for bemanningsmessige og
driftsøkonomiske konsekvenser som følge av endringer. I siste del av kapittel 7 presenteres risiko- og
sårbarhetsanalysen. Overordnede analyser er inkludert i rapporten som vedlegg.
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2.4

Tilnærming og metode i analysene

2.4.1 Tilnærming
Analysene skal gi bakgrunnsinformasjon for prosjektets vurderinger vedrørende organisering av det
fremtidige spesialisthelsetilbudet for bosatte i Alta kommune/Vest-Finnmark.
Det er gjort analyser både på overordnet og detaljert nivå for å få oversikt over forbruk og
forbruksmønster knyttet til spesialisthelsetjenester i Finnmark. De spesifikke analysene er primært
gjort på oppdrag for arbeidsgruppene, og resultatene av disse analysene er tatt inn i
arbeidsgruppenes rapporter. Resultatene fra de mer overordnede trendanalysene, som gir et bredt
grunnlag for alle arbeidsgruppene, er beskrevet nærmere i vedlegget.
2.4.2 Analyseperspektiv
Analysene som er gjort er i all hovedsak av beskrivende karakter, og resultatene presenteres i det
vesentlige gjennom tabeller og figurer.
Felles for de fleste analysene er at de tar utgangspunkt i et populasjonsperspektiv. Dette innebærer at
utgangspunktet for å analysere forbruk er hvor pasientene bor, snarere enn hvor de er behandlet. Det
er befolkningens tilgang til spesialisthelsetjenester som er i fokus, og dette perspektivet gir et godt
grunnlag for å belyse variasjon i forbruk og forbruksmønstre. Problemet med ulik pasientseleksjon
(case mix) til sykehus med forskjellig funksjonsnivå unngås også når bosted velges som analytisk
tilnærming.
Siden prosjektet skal vurdere eventuelle endringer i tjenestetilbudet ved ulike behandlingssteder på
forskjellige fagområder, er det konkrete forbruket i form av antall kontakter med
spesialisthelsetjenesten av interesse. Beskrivelser av omfang i form av antall er særlig relevant for
arbeidsgruppene, og inngår hovedsakelig i arbeidsgruppenes analyser.
For å kunne sammenligne forbruket i boområder med ulik størrelse, omregnes forskjellige mål på
forbruk til rater i form av antall pr. 1 000 innbyggere. Siden boområdene også er ulike med henblikk
på kjønns- og alderssammensetning, er ratene kjønns- og aldersstandardiserte. Dette innebærer at
ratene for boområdene er vektet med kjønns- og alderssammensetningen i hele Norge slik den var i
2009. Ratene uttrykker dermed forbruket i boområdene slik det ville vært om kjønns- og
alderssammensetningen var helt lik sammensetningen i Norge dette året. Også når vi går over til å se
på hvor pasienter er behandlet, beholdes dette perspektivet i mange tilfeller. Dette gjøres gjennom at
ratene for boområdene brytes opp i ulike deler etter behandlingssted.
2.4.3 Datagrunnlag
Analysens hovedkilde er data fra Norsk Pasientregister (NPR) for årene 2008-2012, men data fra
Statistisk sentralbyrå (SSB) og Folkehelseinstituttet benyttes også. I de tilfeller datakilden er en annen
enn NPR er dette opplyst i figurer og tabeller.
2.4.4

Definisjoner

2.4.4.1 Forbruksmål
Analysene av forbruk av spesialisthelsetjenester benytter følgende forbruksmål.
-

Døgninnleggelser: Avsluttede opphold hvor overnatting finner sted på sykehus eller hvor
overnatting var planlagt ved innleggelse.
Dagbehandling: Innleggelse av pasient hvor overnatting ikke er planlagt over en eller flere
dager, dialyse og poliklinisk dagkirurgi.
Poliklinisk konsultasjon: Opphold ved poliklinikkene for utredning, kontroll eller behandling.
Inneholder ikke-kirurgisk polikliniske kontakter, poliklinisk rehabilitering, poliklinisk kjemoterapi
og poliklinisk stråleterapi.
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-

-

DRG-poeng: DRG-poeng brukes for å beregne kostnader for behandling av pasienter i
forbindelse med Innsatsstyrt finansiering (ISF). DRG-gruppering innebærer at hver behandlet
pasient blir plassert i en DRG med en kostnadsvekt basert på gjennomsnittskostnader basert
på pasientadministrative data fra en rekke sykehus. DRG-poeng benyttes her som et uttrykk
for ressursbruk ved sykehusene. Fra 2010 inngår all poliklinikk (unntatt for private
avtalespesialister) i ordningen med innsatsstyrt finansiering. Det er data fra disse årene som
anvendes i analysene her. DRG er forkortelse for «Diagnose-relaterte-grupper».
Liggetid: Antall dager mellom innskrivings- og utskrivingsdato for innleggelser i sykehus.

2.4.4.2 Boområder
I denne analysen er befolkningen i Finnmark delt inn i fem boområder som går igjen i alle analyser
der ikke annet er spesifisert. De fem boområdene som er valgt er Alta kommune, Hammerfest
kommune (vertskommune for Klinikk Hammerfest), Rest Vest-Finnmark (øvrige kommuner som ligger
i opptaksområdet for Klinikk Hammerfest), Sør-Varanger kommune (vertskommune for Klinikk
Kirkenes) og Rest Øst-Finnmark (øvrige kommuner som ligger i opptaksområdet for Klinikk Kirkenes),
jfr. Figur 3. I de tilfeller aktiviteten i Finnmark er sammenlignet med aktivitet andre steder i Helse Nord,
er det lokalsykehusenes opptaksområder som benyttes.

Figur 3: Inndeling av kommunene i Finnmark i boområder. Kilde: SKDE, egen fremstilling.

2.4.4.3 Behandlingssteder
For å kartlegge forbruksmønstre og pasientstrømmer, er ratene i mange tilfeller brutt ned på ulike
behandlingssteder. Også behandlingsstedene som benyttes av bosatte i Finnmark er definert spesielt
i disse analysene.
Bosatte i Øst-Finnmark, som tilhører opptaksområdet til Klinikk Kirkenes,
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For bosatte i Vest-F m
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’. Her er imidlertid deler av aktiviteten skilt ut. Dette gjelder aktivitet ved Fødestua i Alta
(som kan skilles ut i perioden 2008-2010), kjemoterapi og dialyse ved Alta helsesenter og aktivitet
rapportert ved Spesialistpoliklinikken i Alta. Disse oppholdene er samlet til behandlingssted «Alta»,
men er gitt ulik merkelapp avhengig av om det er snakk om døgninnleggelser, dagbehandling eller
polikliniske konsultasjoner. Øvrige behandlingssteder er de samme som for bosatte i Øst-Finnmark.
2.4.5 Metodebeskrivelse, mulighet for desentralisering av tjenester
Spesielt innen arbeidsgruppen for polikliniske tjenester er det vurdert hvor stor del av dagens
helsetjenestetilbud som kan desentraliseres til Alta.
Prosessen har vært å vurdere innen hvilke fagområder det vil være mulig å øke spesialisthelsetilbudet
i Alta. Vurderingene er basert på et tidligere arbeid utført i Helse Nord, der det er fremkommet en
nedre grense for antall konsultasjoner pr fagområde pr år. Arbeidet kom frem til at det minimum bør
utføres 400 konsultasjoner pr år innen det enkelte fagområde for å kunne gjennomføre en effektiv
pasientbehandling,
Det er i tillegg utført vurderinger av hvor stor andel av pasientene det vil være rimelig å kunne gi et
tilbud lokalt i Alta, basert på medisinsk erfaring. Forutsetningene har tatt utgangspunkt i at det kun
utføres elektiv virksomhet ved spesialistpoliklinikken.
2.4.5.1
Metodebeskrivelse for fremtidig pasientgrunnlag
Fremskrivning av fremtidig behov for spesialisthelsetjenester vil bestemmes av befolkningsendring,
endringer i befolkningens sykelighet, medisinsk/teknologisk utvikling og til en viss grad organisering
av tjenesten.
I analysene er det tatt utgangspunkt i den anbefalte aktiviteten som følge av en økt desentralisering.
Det er dermed en aktivitet basert på økt desentralisering som danner grunnlag for fremskrivning og en
potensiell endring av antall behandlingsopphold ved de ulike tjenestestedene. Fremskrivning av
fremtidig pasientgrunnlag er beregnet i 3 ulike steg:
1. Forslag om endret pasientgrunnlag som følge av endringer i dagens pasientflyt etter innspill
fra arbeidsgruppene.
2. Fremskrivning som følge av befolkningsvekst og endret befolkningssammensetning.
3. Fremskrivning av fremtidig utvikling i helsetjenesten – kortere liggetid og flere dagopphold.
Metodikken kan fremstilles i figuren som følger:
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Figur 4: Skjematisk tilnærming til fremskrivning av behovet for helsetjenester.

I denne rapporten er det vurdert en endring i aktivitetsfordeling mellom enheter som utfører
helsetjenester i Finnmarkssykehuset, og for basisåret er det også lagt til et forslag om ny aktivitet,
basert på desentralisering av tjenester.
I tillegg til dette vil man kunne fremskrive behovet direkte som følge av en mekanisk
befolkningsfremskrivning. I denne rapporten har vi valgt å bruke fremskrivningsalternativet som viser
middels vekst og innvandring.
2.4.5.2 Kjønns- og aldersjusterte forbruksrater
Kjønns- og aldersjusterte forbruksrater for 2012 er beregnet ut fra følgende formel:

Kjønns- og aldersjustert forbruksrate for kommune
Aktivitet (antall) i aldersgruppe for kjønn , kommune
Antall innbyggere i aldersgruppe for kjønn , kommune
Antall innbyggere i aldersgruppe for kjønn , Norge totalt
Antall innbyggere for kjønn Norge totalt
Antall innbyggere i aldersgruppe , kommune total for begge kjønn
pga 10 aldersgrupper: 0-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49…80-89 og 90 +
pga 2 kjønn
Den kjønns- og aldersjusterte raten for Alta kommune, 2012, indikerer hvor stor aktivitet per 1 000
innbyggere Altas befolkning hadde etterspurt hvis Alta kommune hadde hatt samme alders- og
kjønnssammensetning som Norge totalt sett. Med en relativt lav andel eldre befolkning, som har høyt
forbruk av helsetjenester, blir den kjønns- og aldersjusterte forbruksraten høyere enn den faktiske
aktivitetsraten. Den faktiske aktivitetsraten er faktisk forbruk av helsetjenester dividert på
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befolkningstallet. De kjønns- og aldersjusterte ratene gjør at det er mulig å sammenligne forbruk av
helsetjenester på tvers av bostedsområder.
I fremskrivningen av kjønns- og aldersjusterte forbruksrater er det antatt at aktivitet per 1 000
innbyggere er konstant for alle alders- og kjønnsgrupper. Det vil si at hvis gutter i alderen 0-9 år
hadde 500 polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere i 2012, er det antatt at dette også er
tilfellet for 2020 og 2030. Aktiviteten øker dermed kun pga. befolkningsvekst for den enkelte aldersog kjønnsgruppe. Ut fra formelen over, vil det si at det første leddet, (

), holdes konstant, og

raten påvirkes kun av endringer i befolkningssammensetningen. Figuren under viser at den kjønnsog aldersjusterte raten øker for alle spesialiteter fra 2012 til 2030. Det vil si at
befolkningssammensetningen i Alta kommune i 2020 og 2030 består av en større andel eldre og
andre befolkningsgrupper med høy forbruksrate.
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Antall konsultasjoner/innleggelser
per 1000 innbygger

1400
1200

1183
1126 1149

1000
800
600
400
104 108 117

200

194 198 208
22

22

24

0
Polklinikk

Dag

Sykehus

Sykestue

Figur 5: Kjønns- og aldersjusterte forbruksrater for Alta kommune. Kilde: SKDE, SSB og Deloitte analyse.

2.5

Befolkningsfremskrivning – ulike alternativ

Som vist i figur 1 i denne rapporten, har Alta kommune tradisjonelt hatt en høy befolkningsvekst i
forhold til de andre områdene i Finnmark. Det ble tidlig i prosjektet lansert en tanke om man skulle
fremskrive aktivitet basert på et høyere framskrivingsalternativ for Alta. Det vurderes at det vil gi et lite
utslag å benytte ulike vekstalternativer for de ulike bostedsområdene, og det er i forbindelse med
fremskrivning
benyttet
MMMM-alternativet
for
fremskrivning.
Differansen
mellom
fremskrivningsalternativene for MMMM og HHMH (fra SSB) utgjør 514 personer i 2020 og 1 984
personer i 2030 for Alta kommune.
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3. Forbruksrater og
pasientstrømmer for
befolkningen i Finnmark
I dette kapittelet presenteres analyser i et befolkningsperspektiv, først med kjønns- og
aldersjusterte rater for forbruk av spesialisthelsetjenester for å se om befolkningen i Finnmark
og i Alta har et forbruk som avviker fra snittet i landet eller fylket. Deretter analyseres
pasientstrømmene (interne og eksterne) for de ulike bostedsområdene i Finnmark.

3.1

Hovedtrender - forbruksrater og pasientstrømmer

Sammenlignet med Finnmark og landet totalt har innbyggerne i Alta en lavere forbruksrate av
polikliniske konsultasjoner pr 1 000 innbyggere. I 2012 hadde Altabefolkningen omtrent 1 poliklinisk
konsultasjon per innbygger. Når det gjelder innbyggernes forbruksrate av dagbehandlinger pr 1 000
innbyggere er denne høyere enn for Finnmark og landet totalt sett. I 2012 hadde Altabefolkningen
omtrent 1 dagbehandling pr 10. innbygger. For innleggelser ved sykehus har Alta en rate som ligger
på snittet for Finnmark. Ved å korrigere for bruk av sykestue, har Altabefolkningen noe lavere forbruk
enn snittet for Finnmark.
Ratene for Alta er ikke justert for vertskommuneeffekt, da det er usikkert om denne vil ha noe å si på
grunn av det allerede eksisterende tilbudet i Alta.
I 2012 fikk pasienter fra Alta kommune i all hovedsak tilbud om somatiske helsetjenester ved 3 ulike
lokalisasjoner: lokalt i Alta, ved Klinikk Hammerfest, og ved UNN. Det er kun få opphold /
konsultasjoner som er utført andre steder enn ved Alta, Hammerfest og UNN.
Dialyse og cytostatika gjøres stort sett lokalt i Alta. Dagkirurgi og polikliniske konsultasjoner er relativt
jevnt spredt mellom de ulike stedene. De fleste døgnopphold for Altabefolkningen er imidlertid i
Hammerfest.. Døgnoppholdene ved Alta helsesenter består av sykestueinnleggelser, resten av
døgnoppholdene omfatter sykehusinnleggelser andre steder enn i Alta.

3.2

Forbruksrater etter pasientens bosted

En del av døgnbehandlingen er funksjonsfordelt og ivaretas av bestemte sykehus. For å unngå å telle
døgninnleggelser flere ganger ved overføring fra ett sykehus til et annet, er overføringer ekskludert i
ratene for forbruk av døgninnleggelser.
En vesentlig del av den polikliniske aktiviteten ivaretas av private avtalespesialister. På grunn av
dårlig kvalitet på data og manglende rapportering til NPR, foreligger det kun informasjon om
aktiviteten hos avtalespesialister for årene 2009, 2011 og 2012. Det er lagt vekt på data fra 2012 når
forbruk av polikliniske konsultasjoner beskrives.
3.2.1 Døgninnleggelser
I Finnmark er det befolkningen i Hammerfest kommune som har den høyeste raten for innleggelse til
sykehus. Befolkningen i Alta har et sykehusforbruk som ligger omtrent på snittet for resten av
Finnmark, men noe over landsgjennomsnittet. Siden sykestueforbruket ikke er tatt med her, er ratene
antakelig noe lavere enn hva som er reelt for Alta, Rest Vest-Finnmark og Rest Øst-Finnmark.
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Figur 6: Årlig antall døgninnleggelser pr. 1 000 innbyggere, etter boområde og behandlingssted, perioden
2008-2012, kjønns- og aldersjustert. Kilde: SKDE / NPR.

Alta (65 %) og Rest Øst-Finnmark (62 %) har en betydelig lavere andel av døgninnleggelsene ved
eget lokalsykehus, og høyere andel av innleggelsene ved UNN (henholdsvis 24 % og 20 %) enn hva
som er tilfelle for vertskommunene Hammerfest der hele 79 % av sykehusinnleggelsene skjer ved
eget lokalsykehus og Sør-Varanger der 77 % av innleggelsene skjer ved eget lokalsykehus.
Den høye andelen behandlinger ved UNN for befolkningen i Alta kan tyde på at befolkningen i Alta
har et for høyt forbruk av tjenester på universitetssykehusnivå. Ved å øke tilbudet lokalt i Alta vil man
anta noe reduksjon av sykehusinnleggelser ved UNN.

23

Ø-hjelp medisin

Alta

Elektiv medisin

44 %

Hammerfest

Ø-hjelp kirurgi

20 %

9%

53 %

Rest VestFinnmark

47 %

Sør-Varanger

47 %

Norge

53 %

19 %

17 %

22 %

58 %

Rest ØstFinnmark

Elektiv kirurgi

9%

14 %

22 %

16 %

17 %

6%

8%

14 %

16 %

192

8%

7%

Annet

6%

8%

7%

7%

231

191

191

181

167

0

50

15 %

100

9%

15 %

9%

150

200

250

Figur 7: Årlig antall døgninnleggelser pr. 1 000 innbyggere, etter boområde og type helsehjelp, perioden
2008-2012, kjønns- og aldersjustert. Kilde: SKDE / NPR.

I tillegg til behandlingssted for pasienter fra ulike boområder, er det også sett på hvilken type
9
helsehjelp som er gitt gjennom døgninnleggelser. Medisinsk øyeblikkelig hjelp dominerer blant
døgninnleggelsene i sykehus, og dominerer aller mest i vertskommunene Hammerfest (53 %) og SørVaranger (58 %), jfr. Figur 7. Siden informasjon om forbruket i sykestuene ikke er tatt med her er det
mulig at forskjellen i forbruksprofil mellom vertskommunene og de andre boområdene er noe mindre
enn hva som fremgår av tallene. Alta er den kommunen som har lavest andel øyeblikkelig hjelp
innleggelser innen medisin. Kombinert med informasjon om at Alta har en relativt lav andel
sykestueplasser sammenlignet med de andre sykestuekommunene i Finnmark, kan dette tyde på at
Alta har et noe lavere forbruk av medisinske sykehustjenester enn forventet.

9

Type helsehjelp er definert med utgangspunkt i om innleggelsen er gitt en medisinsk eller kirurgisk
DRG og hvilken hastegrad som er definert for innleggelsen (ø-hjelp innen 24 timer eller elektivt
(planlagt)). Restkategorien «Annet» består av døgninnleggelser som ikke er kodet med medisinsk
eller kirurgisk DRG eller som har annen hastegrad enn ø- j
v (f.
. ‘Dø v
om ’).
Nyfødte barn er den største enkeltgruppen av døgninnleggelser som her er gruppert til kategorien
«Annet».
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Figur 8: Kjønns- og aldersjusterte rater for sykehus- og sykestueinnleggelser etter boområde, snitt for
perioden 2008-2012. Kilde: SKDE / NPR.

Ved å se på kjønns- og aldersjusterte rater for sykestue og sykehus sammen, vil Alta ligge under
snittet for Finnmark. Det er da Sør-Varanger som har den laveste forbruksraten av kommunene i
opptaksområdet til Finnmarkssykehuset HF.
3.2.2 Dagbehandling
Dagbehandling består av innleggelser hvor overnatting ikke er planlagt, samt dialyse og poliklinisk
dagkirurgi. Det har vært en del endringer i klassifiseringen av dagbehandling i perioden vi her ser på.
Dialysebehandlingen er repetitiv og høyfrekvent og påvirker dermed raten i stor grad. Dagbehandling
er slik sett en utfordrende kategori å beskrive.
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Figur 9: Årlig antall dagbehandlinger pr. 1 000 innbyggere, etter boområde og behandlingssted, perioden
2008-2012, kjønns- og aldersjustert. Kilde: SKDE / NPR.
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En stor del av dagbehandlingen for de bosatte i Alta gjennomføres lokalt, og dette dreier seg i all
hovedsak om dialyse og cytostatikabehandling. Klinikk Hammerfest ivaretar 13 % av
dagbehandlingen, UNN ivaretar 34 %, private sykehus ivaretar 7 % og andre behandlere ivaretar 9 %.
Sammenlignet med de andre boområdene, behandles en større andel av Altabefolkningen på UNN,
privat og av andre behandlere. Unntaket er Rest-Vest-Finnmark, som har en lignende profil, med
unntak for at få herfra behandles på Alta Helsesenter.
Det er dialysebehandling som dominerer aktiviteten ved Alta Helsesenter og stort sett all slik
behandling gjøres her for bosatte i Alta kommune (98 % av all registrert dialysebehandling). I tillegg
gjøres det en del dagkirurgi her (12 % av all dagkirurgi for Altabosatte).
Dagkirurgi gjøres ellers på Klinikk Hammerfest (28 %), UNN (31 %), private sykehus (14 %) og andre
offentlige sykehus i eller utenfor Helse Nord RHF (14 %).
3.2.3 Polikliniske konsultasjoner
Siden data fra avtalespesialistene mangler for årene 2008 og 2010, viser figur 10 rater for 2012. Det
er stor variasjon i poliklinikkforbruket mellom de ulike bostedsområdene i Finnmark, med rundt 1 500
konsultasjoner pr. 1 000 innbyggere i vertskommunene og rundt 1 000 konsultasjoner pr. 1 000
innbyggere i de øvrige boområdene.

Figur 10: Antall polikliniske konsultasjoner pr. 1 000 innbyggere, etter boområde og behandlingssted,
2012, kjønns- og aldersjustert. Kilde SKDE / NPR.

Den lave raten for Rest Vest-Finnmark i 2012 henger antakelig sammen med at kommunenummer
mangler i rapportert avtalespesialistvirksomhet hos spesialist i Lakselv. Forbruket kan dermed ikke
deles opp basert på boområder, men det er naturlig til å anta at mange av konsultasjonene gjelder
pasienter i Rest Vest-Finnmark.
De private avtalespesialistene er en viktig aktør i Vest-Finnmark. De gir et lokalt tilbud særlig til
bosatte i Alta og Rest Vest-Finnmark, hvor 26 % av de polikliniske konsultasjonene var hos privat
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avtalespesialist. Det er ellers verdt å merke seg at aktiviteten ved spesialistpoliklinikken i Alta er høy
(31 % av de polikliniske konsultasjonene for bosatte i kommunen), og Altabosatte får dermed samlet
sett over halvparten av sitt polikliniske forbruk dekket lokalt.
Polikliniske konsultasjoner analyseres inngående av arbeidsgruppen for poliklinikk og dagkirurgi, og
kommenteres derfor ikke nærmere her.

3.3

Pasientstrømmer

Befolkningen i Alta mottar primært sin behandling ved Klinikk Hammerfest, UNN og Alta helsesenter.
Arbeidsgruppene har anslått økning knyttet til de ulike typer behandlinger og behandlingsnivåer.
Pasientstrømmene for befolkningen i Alta før og etter desentraliseringen (innspill fra
arbeidsgruppene) illustreres i de følgende figurene.
Den følgende figuren illustrerer pasientstrømmene for poliklinisk behandling.

Poliklinisk behandling
Dagens situasjon

Etter desentralisering

Figur 11: Pasientstrømmer for poliklinisk behandling. Kilde: SKDE / Deloitte analyse.

Behandlingen som i dag utføres lokalt i Alta fordeler seg med 31 % på spesialistpoliklinikken og 20 %
hos de private avtalespesialistene, til sammen utføres 52 % av konsultasjonene for befolkningen i Alta
lokalt. Innen kategorien «Andre» er den største gruppen pasienter som får behandling ved Oslo
Universitetssykehus. I tillegg er det også en del pasienter fra Alta som mottar behandling ved de
andre regionsykehusene i Norge.
Etter forslag om desentralisering vil innbyggere i Alta motta 71 % av de polikliniske tjenestene lokalt.
Hoveddelen av denne endringen består i å gi et tilbud lokalt til pasienter som i dag får et tilbud ved
Hammerfest sykehus eller ved UNN.
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For ulike typer dagbehandling er det kun aktuelt å øke tilbudet ved Alta helsesenter innenfor
dagkirurgi. Dialyse og cytostatika gjøres stort sett lokalt i Alta i dag og har et lite potensiale for
desentralisering.

Dagkirurgisk behandling
Dagens situasjon

Etter desentralisering

Figur 12: Pasientstrømmer for dagkirurgisk behandling. Kilde: SKDE / Deloitte analyse.

For dagkirurgisk behandling består kategorien «Andre» av pasienter som får et tilbud ved de andre
regionsykehusene, og i all hovedsak Oslo Universitetssykehus. Ved de private klinikkene er den
største gruppen inngrep innen fagområdet øre-nese-hals.
Døgnbehandling består av både sykehus- og sykestueinnleggelser. Arbeidsgruppen har anbefalt å
øke kapasiteten i Alta til totalt 20 sengeplasser, hvorav 6 av disse er foreslått kommunale. Figuren
under viser pasientstrømmer for aktiviteten innen spesialisthelsetjenesten.

Døgnbehandling
Dagens situasjon

Etter desentralisering

Figur 13: Pasientstrømmer for døgnbehandling. Kilde: SKDE / Deloitte analyse.

For døgnbehandling består kategorien «Andre» i all hovedsak av pasienter som i dag får behandling
ved andre regionsykehus.
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4. Dagens og fremtidens aktivitet
og organisering av
spesialisthelsetjenester ved Alta
helsesenter
I dette kapitelet følger en oppsummering av arbeidsgruppenes forslag til økt desentralisering
av dagens aktivitet og fremskrivning av denne aktiviteten til 2020 og 2030. Deretter vises en
noe mer detaljert oversikt over arbeidsgruppenes innspill, forslag og anbefalinger om endret
aktivitet og organisering for spesialisthelsetjenester tilbudt ved Alta helsesenter. For nærmere
detaljer henvises det til rapportene skrevet av arbeidsgruppene (vedlegg kapittel 11).

4.1

Oppsummering av forslag og anbefalinger fra arbeidsgruppene

4.1.1 Forslag til endringer i aktivitet
Arbeidsgruppene har foreslått å øke aktiviteten ved Alta helsesenter. Ved noen av enhetene er det
kun foreslått aktivitetsøkning i 2020 og 2030 som følge av befolkningsvekst, mens det ved andre
enheter i tillegg er foreslått en økning i tilbud ved Alta helsesenter basert på dagens aktivitet, primært
som et alternativ til et tilbud ved UNN og sykehuset i Hammerfest. I figuren under vises noen av de
planlagte endringene knyttet til spesialistpoliklinikken.
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Figur 14: Oversikt over arbeidsgruppenes forslag til økt desentralisering og fremskrivning av
desentralisert aktivitet. Kilde: Arbeidsgruppene for poliklinikk.

Arbeidsgruppen med ansvar for spesialistpoliklinikken har gått gjennom pasientgrunnlag innen ulike
spesialiteter for å identifisere mulig potensiale for desentralisering pr spesialitet. Summen av
gruppens foreslåtte aktivitetsøkning er 84 % økning (nesten en dobling) innenfor polikliniske
konsultasjoner og 161 % (nesten tredobling) av dagkirurgiske inngrep. Økningen innen ortopedi utgjør
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den største delen av økningen som gruppen foreslår. Forslagene er basert på en desentralisering
som tar utgangspunkt i dagens aktivitetsnivå.
Arbeidsgruppen innen sykestuemedisin foreslår å øke antallet sykestuesenger til 20, der 6 av
sengene er øremerket kommunale oppgaver, som kommunalt ø-hjelpstilbud og lindrende tilbud.
Figuren viser arbeidsgruppens forslag til endring, skilt på innleggelsene i sykestuesengene og de
kommunale sengene.
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Figur 15: Antall innleggelser ved sykestua, basisår = 2012. Kilde: arbeidsgruppe sykestue.

Arbeidsgruppen for fødselsomsorg foreslår at flere førstegangsfødende kan få et tilbud ved fødestua i
Alta slik at antall fødsler i året øker med 15 %. I tillegg vil det være en økning som følge av
fremskrevet befolkningsvekst for kvinner i alderen 15-49 år.
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Figur 16: Antall fødsler ved fødestua i Alta, basisår = 2012. Kilde: arbeidsgruppe fødselsomsorg
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Antall laboratorieanalyser vil øke som følge av økt aktivitet ved sykestue og spesialistpoliklinikk. Det
er ikke foreslått noen endring utover endringer som følger av befolkningsvekst, når det gjelder antall
legevaktskonsultasjoner, samt dialyse- og cytostatikabehandlinger. Alta helsesenter utfører nesten
alle dialyse- og cytostatikabehandlinger for befolkningen fra Alta, så potensialet for å øke tilbudet her
er ikke tilstede.

4.2
4.2.1

Innspill fra den enkelte arbeidsgruppe
Polikliniske tjenester og dagbehandling

4.2.1.1 Dagens aktivitet
Spesialistpoliklinikken i Alta ble opprettet i 2001 i lokalene til Alta helsesenter. Ved
spesialistpoliklinikken er det ansatt en indremedisiner, i tillegg dekkes driften på spesialistpoliklinikken
i Alta ved ambulerende spesialister som kommer fra Klinikk Hammerfest, Klinikk Kirkenes og UNN.
Fra UNN ambulerer spesialister innenfor nefrologi, nevrologi, reumatologi og allergologi. Fra klinikk
Hammerfest ambulerer spesialister innenfor dermatologi, ortopedi, kirurgi, urologi, gynekologi,
pediatri, jordmor og fysikalsk medisiner. Fra Klinikk Kirkenes ambulerer spesialist innenfor øre-nesehals. I tillegg har spesialistpoliklinikken hatt et godt samarbeid med 3 private avtalespesialister innen
fagområdene øye, gynekologi og øre-nese-hals.
I 2012 ble det utført ca. 6 600 polikliniske konsultasjoner ved spesialistpoliklinikken ved Alta
helsesenter. Fra 2011-2012 har det vært en liten nedgang i antall konsultasjoner. Den dagkirurgiske
virksomheten er ikke inkludert i oversikten over polikliniske konsultasjoner fra NPR. I 2012 ble det
utført 132 dagkirurgiske inngrep ved spesialistpoliklinikken i Alta (NPR). Ved spesialistpoliklinikken i
Alta utføres størstedelen av de dagkirurgiske inngrepene innen spesialiteten ortopedi. Disse
inngrepene blir utført av ambulerende ortopeder fra Hammerfest.
4.2.1.2 Foreslått endring
For å sikre pasientene et godt tilbud, er det viktig å organisere tjenestene slik at pasienten ikke må
vente lenger på behandling ved spesialistpoliklinikken i Alta i forhold til andre behandlingssteder. Det
er mulig å få til økt antall konsultasjoner hos eksisterende ambulerende spesialister ved hyppigere
ambulering, og det er mulig å få til hyppigere ambulering ved tilrettelegging av forholdene. Dette vil
kreve samarbeid og innsats fra den avdelingen det ambuleres fra. Ut fra forbruksrater, er det stort nok
pasientgrunnlag i Alta og omegn til å øke aktiviteten ved spesialistpoliklinikken. Det er mer aktuelt å få
til en god ressursutnyttelse og ambuleringsordning hos de spesialiteter som allerede er der, enn å
øke antall spesialiteter.
28 % av alle dagkirurgiske ortopediske inngrep for befolkningen i Alta utføres ved
spesialistpoliklinikken. 39 % av inngrepene utføres ved Hammerfest sykehus, 13 % utføres ved UNN
og 16 % utføres hos private klinikker med avtale med RHF-et. Dette tyder på at det er et potensiale
for å overføre noe av den ortopediske dagkirurgiske virksomheten fra Hammerfest til Alta
Som følge av faglige innspill i arbeidsgruppen er det anbefalt å øke den polikliniske aktiviteten innen
de spesialiteter der det i dag finnes ressurser og ambuleringsordning. Det er et lite pasientvolum
innen de spesialiteter der det ikke er etablert ambuleringsordning. Som følge av en vurdering av
mulighetene for desentralisering av polikliniske tjenester, er det satt opp ett alternativ for økt aktivitet
på ca. 84 % i forhold til dagens drift (med basis i 2012). Det er til sammen foreslått å øke aktiviteten
ved spesialistpoliklinikken i Alta med ca 5 500 konsultasjoner. Av disse konsultasjonene, er det 2 888
konsultasjoner som i dag utføres ved Hammerfest, den resterende økningen vil bestå i å hente tilbake
pasienter som i dag får behandling utenfor Finnmarkssykehuset sitt opptaksområde.
Ved en videreutvikling av spesialisthelsetjenester i Alta, vil behov av medisinsk teknisk utstyr vokse.
Med dette menes utstyr spesialistene er avhengige av for å kunne utføre pasientkonsultasjoner av
best mulig kvalitet. Gruppen har presentert en liste over nødvendig utstyr i vedlegget til sin
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sluttrapport. De presiserer at eksisterende utstyr må vedlikeholdes og skiftes ut ved behov for å
kunne utøve de konsultasjonene som er planlagt.
4.2.2

Sykestuemedisin

4.2.2.1 Dagens aktivitet
På sykestua som ligger i Alta helsesenter er det i dag 9 sengeplasser. Det er vedtatt å utvide denne til
11 senger, men vedtaket er ikke effektuert så langt. Sykestua ligger i grensesnittet mellom
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, både faglig og finansielt. Leger, sykepleiere og
støttepersonell ved sykestua er hovedsakelig ansatt i Alta kommune. Sykestua i Alta er blant de
største i landet og den eneste i Finnmark som drives som en egen enhet. Sykestua har stabile,
erfarne allmennleger. Det utføres relativt avansert diagnostikk, behandling og prosedyrer. I tillegg
driver sykestua dialyse og cytostatikabehandling for spesialisthelsetjenesten som dagtilbud. På natt
dekker sykepleierne ved sykestua både fødestua og legevakt.
Ved de 9 sykestuesengene i Alta, er det i 2012 registrert 470 pasientopphold. Pasienter med
cytostatika og dialyse er registrert i et eget registreringssystem. Ved de 9 sykestuesengene var det i
snitt en beleggsprosent på 85 % i 2012. De største gruppene av pasienter ved sykestua er pasienter
med svulster og pasienter med sykdommer i åndedrettsystemet. I snitt ble det utført 449
dialysebehandlinger og 275 cytostatikabehandlinger lokalt pr år for befolkningen i Alta i perioden
2008-2011.
4.2.2.2 Foreslått endring
Arbeidsgruppen foreslår at dagens sykestue videreutvikles fra dagens sykestuemodell til en
hybridmodell organisert og drevet av spesialisthelsetjenesten med 14 døgnplasser innen
spesialisthelsetjenesten, og 6 senger som er øremerket kommunal virksomhet, til sammen 20
døgnplasser. Forslaget som beskrives har store likhetstrekk med Sjukestugu i Ål i Hallingdal, som er
en del av Vestre Viken HF. Den medisinske døgnenheten foreslås lagt under Finnmarkssykehuset.
Dette innebærer at alt personell tilsettes i foretaket, og fagansvar og drift legges til
spesialisthelsetjenesten.
Døgnenheten
finansieres
delvis
av
ISF-systemet
for
spesialisthelsetjenesten. En forutsetning for dette er at enheten godkjennes som en enhet i
spesialisthelsetjenesten. Dette gir videre åpning for å tilstrebe enheten godkjent som del av
utdannings- eller spesialiseringsløp innen ulike medisinske fagområder. Den medisinske enheten vil
ikke være et tilbud til pasienter kun fra Alta, men inngå som en del av Finnmakssykehuset totaltilbud
til befolkningen i fylket. Det er beregnet at tilbudet i døgnenheten vil medføre at totalt antall
innleggelser ved Hammerfest sykehus vil reduseres med 2 %.
Alta kommune ønsker å finansiere og disponere 6 av 20 døgnplasser i enheten. Dette kan tenkes
regulert i en egen avtale mellom partene.
Enheten bør ha en bemanning på minimum to legespesialister i ordinær arbeidstid. Det foreslås at en
av disse stillingene kan besettes av en (eller flere) foretaksansatte spesialister i allmennmedisin. Den
andre stillingen besettes av spesialist i indremedisin eller geriatri. Dermed vil det i tillegg til dagens
indremedisiner ved poliklinikken, bli en indremedisiner ved døgnenheten. Disse to må ses som et
«team», og sammen fylle funksjonene på døgnposten og på poliklinikken. Det er en fordel om de
alternerer mellom sengeenhet og poliklinikk, slik at de opprettholder erfaring med begge enhetene,
samt reduserer sårbarheten ved sykdom og annet fravær. Det foreslås etablert en vaktordning utenfor
ordinær arbeidstid som innebærer telefonvaktturnus fram til kl. 22 for de tre til fire legespesialistene
som har arbeidssted på den medisinske døgnenheten. Øvrige deler av døgnet, samt ved behov for
oppmøte av lege, dekkes av bakvaktordning bestående av erfarne allmennleger. Det er i tillegg viktig
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at VAKe ordningen videreføres og videreutvikles, slik at man raskt og med lav terskel kan få hjelp av
spesialister ved sykehusene til å vurdere pasienter ved enheten i Alta.
Arbeidsgruppen foreslår at dialyse og cellegiftbehandling (cytostatika) flyttes ut av døgnenheten. I
praksis har dette vært drevet som en spesialisthelsetjeneste, men utført av kommunen. Kommunen
har overlevert data til foretaket, slik at ISF-finansiering kunne kreves til foretaket. Kommunen har så
fakturert foretaket for kostnader forbundet med tjenesten. Dette er historisk betinget. Med dagens og
framtidens tilstedeværelse av spesialisthelsetjenester i Alta bør denne overdras til
Finnmarkssykehuset. Disse tjenestene kan sannsynligvis med fordel legges under
spesialistpoliklinikken framfor døgnavdelingen.
En enhet med dimensjonering og faglighet som beskrevet over vil ikke kunne tilpasses i dagens
sykestue, men vil være avhengig av nybygg. Lokaliseringen bør primært ha nærhet til legevakt og
spesialistpoliklinikk, fortrinnsvis også billeddiagnostisk enhet. Avhengig av framtidig bemanning og
organisering av fødestua vil muligens den profittere på nærhet til døgnenheten.
4.2.3

Billeddiagnostiske løsninger

4.2.3.1 Oppsummering og vurderinger
Med dagens forbruksmønster er det, forutsatt at 80 % av de undersøkelsene som i dag utføres
poliklinisk i Hammerfest for populasjonen som er bosatt i Alta og en tredjedel av dem bosatt i Rest
Vest-Finnmark vil kunne utføres i Alta, naturlig å forvente at man årlig kan utføre knapt 2000
undersøkelser lokalt ved en etablering av et tilbud om MR- og ultralydundersøkelse i Alta.
I tabellen under presenteres estimert behov for billeddiagnostikk forutsatt nasjonalt forbruksmønster; i
dagens situasjon og fremskrevet til 2020 og 2030, forutsetninger knyttet til økning i
personellressurser, samt investeringskostnader og alternative økninger i årlige driftsomkostninger.
Estimert behov i 2020 baserer seg på en befolkningsøkning i Alta på 9 %, og i 2030 en
befolkningsøkning på 17 %. I begge framskrivinger legges en uendret befolkningsstørrelse i Rest
Vest-Finnmark til grunn.
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VAKE (Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse) er et system for toveis kommunikasjon med lyd og
bilde mellom primærressurs og spesialisthelsetjeneste. Et kamera viser rommet pasienten ligger i,
mens det andre kameraet vanligvis er montert i taket over pasienten. I tillegg overføres data fra
overvåkningsutstyr som EKG, blodtrykk, oksygenmetning og kjernetemperatur. For at primærressurs
skal kunne arbeide uforstyrret, er utstyret satt om slik at mottaker (spesialisthelsetjenesten) fjernstyrer
kamera og mikrofoner for å se og høre det de ønsker.
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Modalitet

Estimert behov tilsvarende nasjonalt
forbruksmønster
Antall undersøkelser pr Gjennomsnittlig antall
år
undersøkelser pr dag
2014

2020

2030

2014

2020

2030

Økning personell

Radiolog

Radiograf

Økonomi

Investering

Økning
årlige
driftskostnader

MR
1 700 1 820 1 930
8
8,3
8,8
12,0 mill
CT
1 120 1 190 1 260
5,1
5,4
5,7
7,5 mill
UL
740
795
840
8,4
9,0
9,5
1,4 mill
MR/UL
2 440 2 615 2 770
0,6
1,5
13,4 mill
2,8 mill
MR/CT/UL 3 560 3 800 4 030
1,0
2,5
20,9 mill
4,0 mill
Tabell 11: Oppsummering estimert behov for billeddiagnostikk forutsatt nasjonalt forbruksmønster, og
forutsetninger med hensyn til økning i personellressurser, samt investeringskostnader og alternative
økninger i årlige driftsomkostninger

Forutsatt dagens forbruksmønster er det antall MR-undersøkelser som kan forventes overført fra
Hammerfest til Alta, omtrent 300 flere enn det som ville være det forventede undersøkelsesvolum ved
et tilsvarende tilbud om CT-undersøkelser i Alta.
Forbruksraten for CT-undersøkelser for befolkningen i Finnmark er klart høyere enn
landsgjennomsnittet. Dersom vi legger til grunn en forbruksrate for CT- og MR-undersøkelser lik
landsgjennomsnittet, vil antall MR-undersøkelser som vil kunne utføres i Alta da være om lag 600
flere enn det antall CT-undersøkelser som vil kunne forventes flyttet fra Hammerfest til Alta.
Dersom det etableres et tilbud om CT-undersøkelse i Alta før et tilsvarende tilbud om MR-diagnostikk,
vil tilgjengeligheten til CT på bekostning av MR, kunne bidra til å øke forbruksraten for CTundersøkelser ytterligere. I et strålehygienisk perspektiv er dette ikke en ønsket utvikling.
I akuttsituasjoner som ved mistanke om hjerneslag eller ved større skader, er billeddiagnostikk en
nødvendig del av utredningen. Ved mistanke om hjerneslag og behov for å av-/bekrefte blødning, er
antallet tilfeller per år i den aktuelle befolkningen i Alta og Rest Vest-Finnmark så få, at dette i seg
selv ikke er et argument for å etablere et utvidet billeddiagnostisk tilbud i Alta.
Ved mistanke om alvorlig sykdom vil pasienten måtte innlegges i sykehus uavhengig av resultatet av
en CT-undersøkelse.
Ved ulykker og skader vil CT-undersøkelse i akuttfasen kunne være aktuelt for eksempel for å
undersøke om det er skade på indre organer i bryst- og mageregion. Utenfor sykehus der man ikke
kan utføre adekvat behandling på bakgrunn av de aktuelle funn, kan et opphold for å gjøre en slik
undersøkelse representere en forsinkelse i den videre evakuering.
Arbeidsgruppen vurderer det derfor slik at det ikke er medisinskfaglig grunnlag for å anbefale
installasjon av CT i Alta begrunnet i behov for billeddiagnostikk i akuttfasen ved alvorlige
sykdomstilstander og skader.
Utvidet sykestuekapasitet og -aktivitet i Alta vil, sammen med den forventede befolkningsvekst,
naturlig gi et økt behov også for CT-undersøkelser i Alta, både i forhold til primærdiagnostikk, og ved
kontroller i forløpet etter hospitalisering. Igjen er det i første rekke CT-undersøkelser av bryst- og
bukhule som er aktuelt (embolier / infeksjoner / abcesser / tumor). Økt aktivitet i poliklinikken, spesielt
innenfor indremedisin- og øre-nese-hals-fagene, må også forventes å representere en økt
etterspørsel etter CT-undersøkelser.
Innenfor rammene av et utbyggingsprosjekt bør man derfor tilrettelegge areal og infrastruktur også for
en CT-installasjon. I den sammenheng er det et fysisk forhold som det er viktig å ta hensyn til i den
videre detaljplanlegging. Selv om MR-maskinen skjermes ved et «bur», vil det være magnetfeltlinjer
(Gausslinjer) som går utenfor dette buret, og der en CT-installasjon, dersom den er plassert «butt i
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butt» med MR-laben, vil kunne forstyrre MR-maskinen. Dersom labene plasseres på hver sin side av
en korridor med normal bredde, vil dette problemet være eliminert.
Etablering av tilbud om MR- og ultralydundersøkelser i Alta forutsetter personelltilførsel estimert til 1.5
radiografstilling og 0,6 radiologstilling, og en estimert årlig merkostnad på 2.8 millioner kroner.
En utvidelse av tilbudet til å omfatte CT-diagnostikk innebærer behov for ytterligere én
radiografstilling. CT-undersøkelser innebærer også større behov for tilstedeværelse av radiolog enn
MR-undersøkelser, og arbeidsgruppen vurderer at det da vil være behov for å øke tilstedeværelsen
av radiolog med ytterligere 20-40 %, til full stilling. Estimert årlig merkostnad vil da være 4.0 millioner
kroner, altså knappe 1,2 millioner mer for et tilbud med alle modaliteter.
Arbeidsgruppen vurderer dagens bemanning ved de radiologiske avdelingene i Hammerfest og
Kirkenes som marginal. Et utvidet billeddiagnostisk tilbud i Alta forutsetter derfor tilførsel av
fagressurser til foretaket tilsvarende det behovet som er beskrevet her.
En utvidelse av det billeddiagnostiske tilbudet fra to til tre hovedlokalisasjoner vil i tillegg til behovet for
økt personellinnsats, medføre årlige faktiske økte investeringsutgifter i medisinskteknisk utstyr.
Når det gjelder erfaring fa andre og liknende enheter vises det til Finnsnes, der det fra sist årsskifte er
etablert et tilbud om CT-undersøkelser lokalt. Dette tilbudet kommer i tillegg til det eksisterende
tilbudet innen konvensjonell røntgen. Utgangspunktet for utvidelsen var en vurdering av at enklere
CT-undersøkelser ved UNN, hensyntatt reisetid og -kostnad, med fordel kunne gjøres desentralt. De
aktuelle lokalene på Finnsnes egnet seg for installasjon av CT ved siden av konvensjonell røntgenlab,
Andre modaliteter, slik som MR, ble ikke vurdert. CT-tilbudet er nå etablert, og hittil har det vært utført
fire til seks undersøkelser per uke lokalt i Finnsnes. Det anbefales at erfaringene med etablering av
CT-undersøkelser på Finnsnes følges nøye, og at man nyttiggjør seg disse erfaringer ved en
oppdatert vurdering av dette spørsmålet på et senere tidspunkt.
4.2.3.2 Arbeidsgruppens anbefalinger
 Med bakgrunn i det ovennevnte, de foreliggende forbrukstall og betraktningene i foregående
kapittel, vil arbeidsgruppen anbefale at det i Alta etableres et utvidet billeddiagnostisk tilbud i
tillegg dagens tilbud innen konvensjonell radiologi.
 Forutsatt nødvendige personellressurser anbefales en vakt-/beredskapsordning som
muliggjør et tilbud utover normalarbeidstid.
 I vurderingen av aktuelle modaliteter anbefaler arbeidsgruppen at det primært etableres
mulighet for MR-undersøkelser sammen med ultralydundersøkelse utført av radiolog.
 En eventuell utvidelse av tilbudet til også å omfatte CT-diagnostikk må vurderes som en mulig
implementering på et senere tidspunkt.
 Innenfor rammene av et utbyggingsprosjekt bør man tilrettelegge areal og infrastruktur også
for en CT-installasjon.
4.2.4 Telemedisinske løsninger
Arbeidsgruppen for telemedisin har vurdert dagens teknologi og fremtidige muligheter innen
telemedisinske løsninger. Investeringer i telemedisinske løsninger er inkludert som en sjablong for
investeringer i byggetekniske løsninger. Det samme gjelder finanskostnader knyttet til de foreslåtte
investeringene. Arbeidsgruppen for telemedisin har følgende anbefalinger til de andre
arbeidsgruppene for bruk av telemedisinske løsninger:
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Følgende tjenester bør
fortsette som før
• Elektronisk henvisning og
elektronisk mottak av epikriser,
mellom sykehus og primærlege.
• Elektronisk meldingsutveksling
mellom PLO og sykehus
(FUNNKe)
• Elektronisk overføring av EKG fra
ambulanse til sykehus (før evt
PHT)
• Teledialyse
• Øyebunnsfotografering av
diabetikere

Følgende eksisterende
tjenester bør
videreutvikles
• Radiologiske tjenester innen
ortopedi
• Videokonferanse mellom
sykestue/ andre kommunale
institusjoner opp mot forskjellige
aktuelle enheter på sykehus i
Finnmark, UNN og andre
sykehus
• Nettbasert læring

Følgende tjenester bør
innføres
• Konsultasjon på videokonferanse
innen ortopedi
• DeVaVi (psykiatri)
• Dermatologi (hudmedisin)
• CT caput med tanke på å
diagnostisere hjerneinfarkt
• VAKe (akuttmedisinsk støtte)
• Pasientkommunikasjon (når dette
utvikles)

Det er viktig å avstemme behovet for de telemedisinske løsningene mot arbeidsgruppenes forslag til
endret aktivitet.
De tjenestene som allerede eksisterer og gruppen anbefaler videreført, vil ikke kreve ny tilpasning
eller nytt personell.
I den følgende oversikten oppsummeres nye behov ved de tjenester som anbefales videreutviklet
eller nye tjenester som bør innføres:
4.2.4.1 Radiologiske tjenester for legevakta/kommunehelsetjenesten
Pasienter henvises i dag til ø-hjelp i Alta etter behov. Fram til nå har dette bare vært konvensjonell
røntgen. Problemstillingene for røntgen har i all hovedsak vært å avklare spørsmål om brudd, samt
enkeltstående tilfeller av lungerøntgen ved infeksjoner. Bildene tas i Alta, og lagres i
Finnmarkssykehusets datasystem. Allmennlege har da kunnet kontakte radiolog (eller ortoped) i
Hammerfest og fått en umiddelbar, foreløpig vurdering av bildene / undersøkelsen som del av
beslutningsgrunnlaget for problemstillinger knyttet til enkeltpasienter i samtid. Dersom det har vært
aktuelt med aktive behandlingstiltak har som oftest også ortoped med tilgang til de samme bildene
blitt konsultert pr tlf. Den endelige granskningen av undersøkelsen har vært foretatt av radiolog på
vanlig måte, og skriftlig svar sendt rekvirent. Denne muligheten bør videreføres i Alta, og evt utvides
med nye modaliteter når de blir innført, samt gjelde for all tid bildediagnostikktilbudet er tilgjengelig i
Alta, uavhengig av ordinær arbeidstid. I perioder med radiolog til stede i Alta forutsettes denne
naturlig nok å gjøre de vurderingene som er nødvendige på kort varsel.
4.2.4.2 Videokonferanse mellom sykestua og helseinstitusjoner
Denne løsningen vil ikke medføre nytt kompetansebehov eller nytt personellbehov, men man bør
vurdere anskaffelse av mobilt utstyr for bruk på sengeposter/pasientrom på sykestua. Gruppa
anbefaler at mulighet for videokonferanse (VK) med sykehus videreføres og utvikles på sykestua med
mulighet for mobilt utstyr. Dette er allerede i drift på sykestua i dag, med samme utstyr som VAKe, og
dette fungerer bra.
4.2.4.3 Nettbasert læring
Nettstedet helsekompetanse.no har egne guider, kurs og infomateriell for de som ønsker å komme i
gang. For å ta i bruke dette trenger man i utgangspunktet bare en pc med tilgang til internett, eller
videokonferansestudioer. Det er mulig at man bør øke antall videokonferansestudioer hos kommuneog spesialisthelsetjenesten. Dette er en rimelig, fleksibel og effektiv form for å dele og øke
kompetanse.
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4.2.4.4 Teleortopedi
Det er nettopp gjennomført en studie på UNN / NST (Nasjonalt senter for samhandling og
telemedisin) hvor man har sammenlignet telematikkonsultasjoner med vanlige konsultasjoner hos
ortoped. Telematikkonsultasjonene har vært gjennomført ved at sykepleier har undersøkt pasienten
(på Sonjatun), og ortoped (på UNN) har sett på via telematikk og stilt spørsmål. Ortopeden har også
hatt tilgang til pasientens røntgenbilder. Resultatene så langt viser at det ikke utgjør noen forskjell om
konsultasjonene skjer via telematikk eller ikke, bortsett fra ved enkelte tilstander - for eksempel
pasienter med kneproteser. Dette gjelder både kontroller og nyhenviste pasienter.
Vi anbefaler å avvente endelig oppsummering av resultatene fra studien, men teleortopedi kan med
stor sannsynlighet tas i bruk i Finnmarkssykehuset / Alta ved utvidelse av poliklinikktilbudet.
Ortopeden kan da være plassert i Hammerfest eller Kirkenes. På Sonjatun har man lært opp to
sykepleiere til å gjøre ortopediske undersøkelser. Det samme bør man vurdere å gjøre i Alta.
Teleortopedi må ses i sammenheng med bruk av radiologiske tjenester innen ortopedi.
4.2.4.5 DeVaVi (Psykiatri)
VK-konsultasjoner er den tekniske løsningen som all telepsykiatri benytter seg av. En må regne med
at behovet vil øke gradvis med tida. Kompetansebehovet er lite, grunnleggende kunnskap om VK er
enkelt å lære. Ikke noe økt personellbehov. Det må være kamera og skjerm ved hver DPS. Ved
innføring av DeVaVi må det være utstyr hjemme hos alle legene som inngår i vaktordningen. Dette
må være av godkjent teknologi montert i rom som må ha egen godkjenning. Utvalget anbefaler
utbygging av DeVaVi i Finnmark, innføring ble vedtatt av Finnmarkssykehuset desember 2013.
4.2.4.6 Dermatologi
Det er ikke behov for ny kompetanse i Alta på dette feltet. Hudpoliklinikk drives allerede av sykepleier.
Allmennlege vil tilegne seg den nødvendige kompetanse etter hvert. Det trengs
sykepleierkompetanse til å drive en poliklinikk med lysbehandling, medisinske bad, sårskift osv. Det
trengs en dedikert allmennlege som frikjøpes fra Alta kommune en dag per uke. Det må gjøres avtale
med hudlege som skal være ansvarlig for denne tjenesten. Her står valget i dag mellom Kirkenes,
Karasjok og Tromsø. Utstyrsbehov vil være fullverdig hudpoliklinikk med utstyr og VK-studio med to
skjermer og to kameraer. Utvalget vil anbefale etablering av teledermatologi i form av VK i Alta.
Tjenesten er godt utprøvd og har fungert godt i Finnmark i mange år. Utvalget ser ikke grunn for å
utvikle stillbildehenvisninger spesifikt som ledd i utvikling av Alta-prosjektet, men ser at dette kan bli
en arena for utvikling når de tekniske løsningene er blitt bedre.
4.2.4.7 CT caput / akutt CT
Dette må ses i sammenheng med forslag fra gruppe for billeddiagnostikk.
4.2.4.8 VAKe
Omfanget av tjenesten er ikke stort, men gruppa ser klart at løsningen kan være nyttig i akutte
situasjoner. Ansatte både i Alta og på lokalsykehuset må beherske teknologien. Utstyret bør
plasseres på akuttrommet på Alta helsesenter. Det er nødvendig med personell på helsesenteret som
kan oppkobling. Testing må gjøres ukentlig (daglig de første ukene). Det må være personell
tilgjengelig på de stedene man skal koble seg opp mot; i første omgang er det snakk om
akuttmottaket i Hammerfest og på UNN, men også akuttmottaket i Kirkenes bør kunne være mottaker
for slik kommunikasjon. Det vil være behov for VAKe-utstyr på akuttrom/skadestue. Gruppa anbefaler
at VAKE reetableres på Alta helsesenter.
4.2.4.9 Pasientkommunikasjon (Min Journal og patientLink)
Dette er et interessant område med stort potensial. Det jobbes med en rekke nasjonale prosjekter
innenfor pasientkommunikasjon. Gruppa anbefaler at man venter på at disse prosjektene videreføres
til standardiserte løsninger som kan tas i bruk. Per i dag er ikke dette «hyllevare» som kan innføres.
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4.2.5

Fødselsomsorg

4.2.5.1 Dagens aktivitet
Det var i perioden 2007-2011 flere fødsler pr. 1 000 kvinner bosatt i Alta enn i Norge sett under ett.
For fødestuekandidater skjedde 60 % av fødslene for bosatte i Alta på fødestue, 35 % på
fødeavdeling og 5 % på kvinneklinikk.
Når det kommer til resultater i form av ikke planlagte fødsler utenfor institusjon, alvorlig maternell
morbiditet, premature fødsler, nyfødtes Apgar-score, fødselsvekt, perinatal dødelighet, dødelighet
første levemåned og overflytting til barneavdeling, synes det ikke å være negative avvik i tallene for
bosatte i Alta.
Med unntak for alvorlig maternell morbiditet har bosatte i Alta hatt prosentandeler likt Norge sett under
ett eller lavere for alle gjennomgåtte indikatorer, når alle fødsler ses under ett i perioden 2002-2011.
Også for fødestuekandidater har Alta hatt prosentandeler rundt hva som er tilfelle for Norge sett under
ett, men med svakt høyere andel barn med fødselsvekt under 2 500 gram.
Arbeidsgruppen konkluderer med at fødetilbudet til Altas befolkning er av høy kvalitet og jordmødrene
ved Alta fødestue, i samhandling med gynekolog ved Klinikk Hammerfest driver en god seleksjon av
gravide og fødende. Det er allikevel et stort forbedringspotensial med tanke på drift- og
organiseringsansvaret. Det er behov for en bedre samhandling mellom helseforetaket og fødestua og
felles plattform og strategi for utviklingen av fødselsomsorgen i Finnmark.
4.2.5.2 Foreslått endring
På bakgrunn av denne rapporten anbefaler flertallet av arbeidsgruppen (fem av seks) at Alta fødestue
blir driftet og organisert av Finnmarksykehuset - Klinikk Hammerfest. Det må da forutsettes at Alta
fødestue sikres kontinuerlig drift, både i høytids – og ferieperioder.
Arbeidsgruppen ser også et økende arealbehov for å kunne ivareta barselomsorgen til kvinner som
føder ved lokalsykehuset eller UNN. Alta fødestue har i dag for lav kapasitet i form av areal til å kunne
tilby dette, noe som ikke er i samsvar med faglige anbefalinger. Arbeidsgruppen ber om at dette tas
hensyn til med tanke på arealutnyttelse ved Alta helsesenter. I tillegg er fysisk nærhet mellom
fødestua og sykestua viktig med hensyn til felles bruk av nattbemanning.
Det polikliniske tilbudet har et potensial til å bli omrokert til Alta fra Hammerfest sykehus. Det må
presiseres at poliklinisk virksomhet til gravide og fødende er et dynamisk tilbud, avhengig av antall
gravide, risikofaktorer og selvsagt tilgang på ambulerende spesialist og tilgang til fullt oppdatert
medisinsk utstyr. Noen kontroller er også av en slik art at de bør gjøres på sykehus og med tilgang av
fo m
” co o
o ”.
Det er det rimelig å tro at minst halvparten av konsultasjonene som i dag utføres ved Hammerfest
sykehus, kan foretas av ambulerende spesialist i Alta. Det er derfor arbeidsgruppens anbefaling at
den polikliniske virksomheten kan økes med 200 konsultasjoner ved spesialistpoliklinikken i Alta.
4.2.6

Akuttmedisin

4.2.6.1 Dagens aktivitet
Legevakten i Alta, lokalisert på helsesenteret i Alta, dekker tilbudet til Alta kommunes befolkning.
Legevakten er organisert med leger og sykepleier på dagtid, mens sykepleier på sykestua har ansvar
for nattevakten med lege i bakvakt. Befolkningen i Alta bruker i snitt legevakten 600 ganger per år per
1 000 innbyggere (manuelle rapporteringer). Dette tilsvarte i 2012 omtrent 12 000 kontakter ved
legevakten.
Ambulansetjenesten i Alta består av 3 ambulansebiler og 2 ambulansefly med tilhørende personell.
Bilene er lokalisert i tilknytning til Alta helsesenter, mens flyene er lokalisert på egen base.
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Ambulansebilene utfører ca. 3 300 oppdrag pr år, mens flyambulansene utfører ca. 1 800 oppdrag. I
perioden 2005 – 2012 har antall ambulansebiloppdrag økt kraftig, der akutte oppdrag har økt mest
(142 %).
Flysykepleierne ved Luftambulansebasen i Alta, Finnmarkssykehuset, har lange tradisjoner for
prehospitalt arbeid/assistanse sammen med lokal lege og ambulanse. Hos kommunal legevakt og
hos ambulansearbeiderne er denne assistansen vurdert som meget viktig og en samfunnsmessig
fornuftig utnyttelse av allerede utplassert akuttmedisinsk høykompetanse i nærområdet. Basens
flysykepleiere har ved flere anledninger vært direkte avgjørende for opprettholdelse av liv og helse.
Flysykepleierne rykker ut med taxi og privatbiler samt at ambulansebilene henter flysykepleieren på
luftambulansebasen.
4.2.6.2 Foreslått endring
Arbeidsgruppen har sett på behovet for å øke antall ambulansebiler ved basestasjonen i Alta.
Arbeidsgruppen anser ikke at det foreligger et slikt behov nå, men at man vurderer å gjøre en utvidet
analyse av ambulansestrukturen i hele Finnmark.
Det er i dag 3 ambulanser stasjonert i Alta. Det er nær 90 % sannsynlighet for øyeblikkelig tilgang, og
dette vil ikke bli betydelig endret ved endringer inntil 20 % aktivitetsvekst. Gruppen vil se nærmere på
ressurser ved ambulansetjenesten, for å se om ambulanseflåten kan utnyttes mer optimalt enn i dag.
Gruppen ser videre på mulighet for endret transportmønster, som fordeling mellom fly, bil, helikopter,
bedre kommunikasjon og rutiner ved melding av ambulansetransportbehov.
I tilknytning til legevakt, anbefaler gruppen å opprette 2 observasjonsrom.
Gruppen anbefaler å utarbeide standardiserte pasientforløp for de 10 vanligste tilstandene ved
legevakta.
Gruppen anbefaler kompetanseheving i alle leddene i den akuttmedisinske kjede.
Finnmarkssykehusets flysykepleiere ved Luftambulansebasen i Alta utgjør en viktig tilleggsressurs for
primærhelsetjenesten i Alta. Å legge til rette for fortsatt samarbeid vil være samfunnsmessig fornuftig.
Dette kan skje gjennom økt fokus på forbedrede varslingsrutiner via AMK, deltagelse på øvelser og
trening, deltagelse på tverrfaglig undervisning etc. Et eget uniformert utrykningskjøretøy vil også
styrke denne praksisen.
Det er viktig med økt bevissthet omkring kompetanse hos anestesilegen på redningshelikopteret ved
alvorlige hendelser i Alta. Denne kompetansen kan benyttes både i konferanse som rådgiver og
kalles ut på vanlig vis. Legevaktsleger kan hospitere på basen for å bli kjent med tjenesten.
4.2.7 Bygg
Det vises til kapittel 5 for status på dagens bygningsmasse og forslag til bygningsmessige løsninger.
4.2.8

Laboratoriemedisin

4.2.8.1 Dagens situasjon
I dag drives alle laboratorietjenester ved Alta helsesenter av Alta kommune i ett laboratorium.
Laboratoriet er organisatorisk plassert under Sentrum Legepraksis, en tjeneste som Alta kommune
driver, og leier ut til fastlegene i praksisen. I tillegg yter laboratoriet tjenester til flere ulike aktører,
både kommunale, foretaksdrevne og private. Ved laboratoriet er det tilsatt 2,5 stillinger, hvorav én
stilling bemannes av bioingeniør og resterende stillinger bemannes av sykepleiere. Siden oppstarten
av laboratoriet i 2001 har omfanget og diversiteten av prøvene økt betydelig. Laboratoriet har i dag
IKT-utstyr som ikke er kompatibelt med en rekke av rekvirentenes utstyr. I tillegg medfører ulike
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økonomiske avtaler mot ulike rekvirenter mye merarbeid med fakturering og oppfølging av økonomi.
Kapasiteten med hensyn til lokaliteter og bemanning er derfor tøyd til det ytterste.
4.2.8.2 Foreslått endring
Dersom den estimerte økningen av behov for laboratoriestøtte ved Alta helsesenter legges til grunn i
årene fremover, vil det være nødvendig å gjøre grep lokalt for å imøtekomme dette behovet.
Det vil etter gruppens syn være mest formålstjenlig å satse på laboratoriedrift i et felleslaboratorium
for Alta kommune og helseforetaket der Alta kommune fortsatt står for drift og organisering.
Arbeidsgruppen understreker behovet for tydelige samarbeidsavtaler mellom Alta kommune og
helseforetaket der finansiering av utstyr, ansatte og forbruksmateriell er nedfelt. Det må også
utformes en databehandleravtale mellom partene slik at DIPS-maskin kan tas i bruk på laboratoriet for
å imøtekomme utfordringen med dataverktøy som ikke er kompatible.
Arbeidsgruppen vurderer det slik at et felleslaboratorium vil representere et tydelig fagmiljø som setter
standard for tjenesten både i kommunale og virksomheter drevet av helseforetaket i Alta. Etter en
samlet vurdering anbefales det også at felleslaboratoriet drives sammen med Sentrum Legepraksis.
Videre anbefales etablering av prøvetakingsenheter i tilknytning til laboratoriet som både kan sikre
ansatte ved laboratoriet arbeidsro og ivareta behovet for diskresjon overfor pasientene.
Allerede i dag analyseres mange pasientprøver ved laboratoriet. For å imøtekomme behovet for
raskere analysesvar der målet er en mer effektiv pasientsortering anbefales det å innføre enkelte nye
analyser. Både D-dimer og andre hjertemarkører i tillegg til blodgass og elektrolytter er aktuelle. På
sikt vil det også være formålstjenlig å anskaffe større analysemaskin som har mulighet for å analysere
flere prøver samtidig (der vi i dag benytter flere apparat) og slik også effektivisere arbeidet på
laboratoriet.
Arbeidsgruppen anbefaler ikke pr. i dag at tappestasjon skal opprettes av økonomiske og
ressursmessige årsaker.
4.2.9 Psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert behandling)
Mens de foreslåtte tiltak innen somatikk gjelder desentralisering av spesialisthelsetjenester til Alta, er
bakgrunnen for de foreslåtte tiltak innen psykisk helse og rus en annen. Her dreier det seg om å
styrke fagmiljøene i Finnmark gjennom konsoliderende og lokaliseringsmessige grep.
Utredning av behovet for tjenester innen rus- og psykisk helsevern i Vest-Finnmark har gått parallelt
med utredningen av helsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark, men i regi av Finnmarkssykehuset.
Resultatet fra dette prosjektet vil også påvirke arealbehovet i Alta, og må løses i en helhetlig
bygningsmessig sammenheng som inkluderer arealbehovene for både somatikk, rus og psykisk
helse. En skjematisk oppsummering av resultatene følger.
I forbindelse med behandling av innstilling fra arbeidsgruppen, vedtok styret i Finnmarkssykehuset HF
i sak 98/2013 den 6. desember 2013 under punkt e, følgende:
“
om m
jonering og lokalisering av døgntilbudet innen rusbehandling vil bli gjort i
styremøte 20. mars 2014. Styret ber om å få fremlagt en vurdering av ulike alternativer, herunder
samlokalisering med døgnplasser innen psykisk helsevern i Karasjok og Lakselv og samling av all
rusbehandling i Alta (jfr. Styresak 71/2012). Forhold knyttet til rekruttering, investeringsbehov, driftso f
o
o v
v m
.”
I styresaken som ble lagt frem for styret i Helse Finnmark den 5. og 6. desember, ble det vedtatt at
døgnenheten i psykisk helsevern i Alta styrkes i 2016, med økning fra 10 til 15 plasser, som
samlokaliseres og samorganiseres med et nytt døgntilbud innen rusbehandling i Alta.
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4.2.9.1 Fremtidig døgntilbud innen psykisk helsevern og TSB i Alta
En psykiatrisk institusjon, Jansnes som ligger 5 mil fra Alta skal legges ned fra 1. januar 2015.
5 av 9 senger ved Jansnes flyttes til Alta. En framtidig utbygging (av 5 senger) ved Alta helsesenter
må skje i tilknytning til dagens korttids - og krisepost (10 sengepost som ligger i 3. etasje). I tillegg til
flere pasientrom er det behov for flere skjermingsrom, for å kunne behandle enda flere alvorlige
psykisk syke pasienter, aktivitetsrom med mer. Det blir i alt 15 døgnplasser i Alta.
Forslag til et fremtidig tilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Alta/Vest-Finnmark vil
være å benytte eksisterende VPP-er, PUT og rusteamet i Alta for å tilby mer poliklinisk rusbehandling.
I tillegg til en ny behandlingsenhet for heldøgns rusbehandling med 6 behandlingsplasser og 2
avrusingsplasser. Følgelig er det behov for minimum 8 plasser i Alta. Dette vil bli tatt stilling til i styret
i Finnmarkssykehuset i løpet av mars 2014.
Skisse - arealbehov til PHV og TSB i Nye Alta helsesenter:
Felles arealer til stabsfunksjoner (lege, psykiater med mer) til PHV og TSB








5 rom/døgnplasser PHV (stue)
8 rom/døgnplasser TSB (stue)
Møteplass/arbeidsplass til ambulant akutteam
2 rom for skjerming for å kunne behandle enda flere alvorlige psykisk syke pasienter
Felles aktivitetsrom (TSB og psykisk helse)
Felles møterom/opplæringsrom
Rom for administrasjonen, som i dag leier lokaler utenfor Alta helsesenter

All poliklinikk og dagbehandling bør samles i nær tilknytning til hverandre. En modell med
samlokalisering og samorganisering av døgntilbud innen rusbehandling med døgnplasser innen
psykisk helsevern vil være i tråd med nasjonale føringer og en fagutvikling som går i retning av mer
integrert behandling.
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5. Bygningsmasse - status og
løsninger
5.1

Status for bygningsmassen

Det er foretatt en kartlegging av bygningsmassen ved hjelp av verktøyet MultiMap. Analysen er utført
for byggruppen av Multiconsult. Byggruppen har i sin rapport også redegjort for metodikk og
arbeidsmetode.
Den gjennomførte kartleggingen av bygningsmassen ved Alta helsesenter (MultiMap) oppsummerer
bygningsmassens tilpasningsdyktighet slik:
«Bygningsmassen har en samlet vektet tilpasningsdyktighet på 2,0. Totalt sett indikerer dette en
bygningsmasse der enkelte endringer vil være kostnadskrevende/vanskelig å gjennomføre.»
Etter befaring er vurderingen, basert på gjennomgang av tegninger og befaring på stedet, at 4 452 m2
av bygningsmassen har en god tilpasningsdyktighet. Denne delen av bygningsmassen inneholder
hovedtyngden av «sykehusfunksjonene» og har svært god etasjehøyde, søylefrie arealer og gode
dagslydforhold. Videre har 5 701 m2 av bygningsmassen en dårlig tilpasningsdyktighet. Denne delen
av bygningsmassen inneholder i hovedsak de kommunale funksjonene og har som «hovedproblem»
en lav etasjehøyde og begrensninger i forhold til påbygninger.

5.2

Forslag til bygningsmessige løsninger

5.2.1 Tomt / situasjon
Alta helsesenter ligger i utkanten av sentrum. Alta kommune har planer om en større utbygging av
sykehjem / omsorgsboliger på tomten. For å unngå at kommunens utbyggingsplaner kommer i konflikt
med / hindrer en utvikling av spesialisthelsetjenestens funksjoner, er det sett på hvordan tomten kan
sonedeles og derigjennom skape en synergieffekt i form av en helhetlig byutvikling som ivaretar både
sykehusets og kommunens behov for areal. Planen vil også gjennom videre utvikling kunne gi et
bidrag til planene for utvikling av sentrum.
I tillegg til dette vil en studie av helheten kunne gi vesentlige bidrag til forbedring av logistikk,
fremkommelighet i anlegget. Dagens bygningsmasse har mange innganger og gir utfordringer for nye
besøkende.
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Figur 17: Illustrasjon - Helsesenterets plassering i forhold til sentrum.

Figur 18: Illustrasjon - Forslag til tomtens soneinndeling.

Illustrasjonen er ment som en konseptuell tilnærming til utvikling av tomten, i den sonen som er
markert som spesialisthelsetjeneste ligger det i dag også andre funksjoner.
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5.2.2 Program
Den foreslåtte aktivitetsøkningen ved helsesenteret i Alta, som er utredet av prosjektets
arbeidsgrupper, kan oppsummeres som følger:










Økning av areal for billeddiagnostikk med MR og CT
Dobling av spesialistpoliklinikkens aktivitet
Mer enn en dobling av antall dagkirurgiske inngrep i spesialistpoliklinikkens regi, samt
mulighet for utleie til avtalespesialister ved ledig kapasitet. Totalt dimensjonert for en
tredobling av aktiviteten.
Økning av antall sykestuesenger fra 9 til 20, der 6 av sengene er øremerket kommunale
oppgaver.
Økning i antall fødsler med 15 % som følge av at flere førstegangsfødende vil benytte
fødestuen.
Økning av laboratorieanalyser som følge av den foreslåtte aktivitetsøkningen ved sykestua og
spesialistpoliklinikken.
Utvidelse av psykiatrisk døgnenhet fra 10 til 15 senger
I påvente av vedtak i styret ved Finnmarkssykehuset, 20. mars 2014, planlegges 6
behandlingsplasser og 2 avrusingsplasser for rus, til sammen 8 rusplasser
Utvidelse av kapasitet psykiatrisk poliklinikk/kontorer og møterom

5.2.3 Foreslåtte løsninger
I etterfølgende tekst/illustrasjoner vises forslag til bygningsmessige løsninger.
5.2.3.1 Vestibyle/adkomst
Helsesenteret og tilstøtende arealer har i dag mange innganger og det er til dels vanskelig å orientere
seg i bygningsmassen. For å bedre logistikken og tilgjengeligheten foreslås det å bygge en ny
vestibyle med felles ekspedisjon for legevakt, helsesenter, legesenter, spesialistpoliklinikk,
tannhelsetjeneste og psykiatri. Den nye hovedvestibylen understreker også synergien av
samlokaliseringen, symbolisert ved nytt auditorium/møtesenter.
Vestibylen bygges i 2,5. etasje og det etableres broforbindelse over til sengepostene i nybygg øst for
bygg H.

Figur 19:Illustrasjon: Nybygd vestibyle med broforbindelse til sengeposter i 2. og 3. etasje.
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5.2.3.2 Billeddiagnostikk
Helsesenteret har i dag et rom for generell røntgen. Dersom det skal etableres lokaler for MR og CT
må dette gjøres i form av nybygg. Det foreslås derfor å samle generell røntgen lab, MR og CT i
nybygg nordøst for eksisterende bygg. Billeddiagnostikkmodalitetene vil da komme tett på
akuttmottaket.
Arbeidsgruppen for billeddiagnostikk har foreløpig anbefalt å installere MR og ultralyd. Det er i de
bygningsmessige planene også tatt høyde for et eventuelt senere vedtak om utvidelse av tilbudet til
også å gjelde CT.
Etterfølgende planløsning viser plasseringen av en ny billeddiagnostisk enhet.

Figur 20: Illustrasjon - Utvidelse billeddiagnostikk

5.2.3.3 Dagkirurgi
Dagkirurgisk avsnitt har i dag 2 operasjonsstuer. Kun én av stuene utnyttes jevnlig til operasjoner. Da
det er lagt opp til mulighet for tredobling av aktiviteten, bør dagkirurgien flyttes inn i nybygg for å
oppnå følgende mål:




Større og bedre egnede operasjonsstuer
Tilretteleggelse for en mer effektiv pasientlogistikk
Tilretteleggelse for bedre vareflyt/hygienestandard.

Operasjonsstuene legges i samme etasje og i tilknytning til avdeling for billeddiagnostikk. Dette gir en
god konsentrasjon av de utstyrskrevende rommene i anlegget.
5.2.3.4 Spesialistpoliklinikk
Spesialistpoliklinikken har lokaler i 1. etasje bygg H. Poliklinikken har god kapasitet sett i relasjon til
dagens aktivitet. Det forutsettes at den planlagte doblingen av aktivitet kan løses innenfor
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eksisterende areal med tillegg av frigjort røntgenareal, og frigjort areal ved dagens operasjonsstuer.
Det er tenkt at en ny infusjonsmedisinsk poliklinikk og medisinsk dagbehandling kan plasseres i
dagens lokaler for operasjonsstuer.
5.2.3.5 Sengepost /fødestue
En utvidelse av sengekapasiteten fra 9 til 20 senger vil ikke kunne løses innenfor eksisterende
bygningsmasse. Det er derfor foreslått at sengepostene lokaliseres i 2.etasje av det foreslåtte
nybygget mot nord/øst.
Etterfølgende planløsning viser et prinsipp hvor nybygget knytter seg til og danner en forlengelse av
bygg H. Denne løsningen legger opp til at en eventuell senere utvidelse av aktiviteten kan løses ved å
knytte seg inn mot fløy E4 og eventuelt å erstatte denne.
I utgangspunktet kan økningen i antall fødsler håndteres innenfor eksisterende lokaler uten
bygningsmessige tiltak. Det er allikevel ønskelig at fødestue-plassene legges inn i ny bygningsmasse
i tilknytning til sengeposten av driftsmessige hensyn.

Figur 21: Illustrasjon - Ny somatisk sengepost

5.2.3.6 Laboratorier
Laboratorieaktiviteten kan økes innenfor eksisterende areal. Det vil være behov for å investere i nye
analysemaskiner.

46

5.2.3.7 Psykisk helse og rus
Tilbudet knyttet til psykiske helse og rus er foreslått økt med 5 senger for psykisk helse, 6 senger for
rusbehandling og 2 senger for avrusning. For å kunne løse dette arealbehovet må det bygges nye
arealer for disse sengene. Det anbefales at utvidelsen skjer i 3. etasje, over den somatiske
sengeposten, på samme nivå som eksisterende psykiatripost.
I tillegg til sengerommene vil det være behov for behandlerkontorer/aktivitetsrom, samt areal for
psykiatrisk poliklinikk. Dette løses delvis integrert i sengepostarealene og delvis ved å bygge på den
delen av bygg H som kun har 2 etasjer.
Eventuelt kan kontorer og møterom etableres i frigjorte arealer i helsesenteret.

Figur 22: Illustrasjon - Utvidelse psykiatri

5.2.4 Areal- kostnadsoversikt
Som utgangspunkt for arealberegningen er det benyttet arealnormer fra gjennomførte prosjekter samt
studier av planløsninger. I estimatene er det anslått et behov for nye arealer til somatisk virksomhet
med 2 820 m2 og et behov for ombygging av 900 m2 eksisterende areal. Det antas behov for nybygg
av fellesarealer med 1 113 m2. Det benyttes to ulike regneeksempler når det gjelder investeringer i
bygg. I det første regneeksemplet (alternativ 1) er investeringer i fellesareal fordelt likt mellom
Finnmarkssykehuset og Alta kommune. I det andre regneeksemplet (alternativ 2) er investeringer i
fellesareal i sin helhet fordelt til Alta kommune. Det presiseres at alternativene må ses på som
regneeksempler. Den endelige fordelingen av kostnader mellom Finnmarkssykehuset og Alta
kommune må baseres på forhandlinger og avtaler mellom partene.
Kvadratmeterprisene er inkludert faste innredninger. Investeringer i røntgen, MR og CT er ikke
inkludert og holdt utenom tallene. Kvadratmeterprisen og investeringskostnaden er inklusive moms.
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Tabell 4: Areal- kostnadsoversikt

Areal

Kr/m2

Alternativ 1
FinnmarksAlta
sykehuset
kommune

Alternativ 2
FinnmarksAlta
sykehuset
kommune

Nybygg nord
Tekniske rom

350

40 000

14 000 000

-

14 000 000

-

Operasjon/Billeddiagnostikk

980

60 000

58 800 000

-

58 800 000

-

1 490

50 000

74 500 000

-

74 500 000

-

1 350

45 000

60 750 000

-

60 750 000

-

- 147 300 000

-

Somatisk sengepost/Føde
Rus og psykiatri

11

Sum nybygg (uten rus og psykiatri)

2 820

147 300 000

Nytt vestibylebygg/møtesenter
Vestibyle

759

40 000

15 180 000

15 180 000

-

30 360 000

Vrimleareal

222

40 000

4 440 000

4 440 000

-

8 880 000

Auditorium

132

40 000

2 640 000

2 640 000

-

5 280 000

22 260 000

22 260 000

-

44 520 000

5 000 000

-

5 000 000

-

4 500 000

-

4 500 000

-

9 500 000

-

9 500 000

-

Bro

1 250 000

1 250 000

-

2 500 000

Bro

1 250 000

1 250 000

-

2 500 000

2 500 000

2 500 000

-

5 000 000

24 760 000 156 800 000

49 520 000

Sum vestibylebygg og møtesenter
Oppussing/tilpasning ny
dagbehandling (tidligere operasjon)
Diverse teknisk oppgradering
Tilpasning medisinsk
dagbeh./spesialistpol.
Sum oppussing og tilpasning

1 113

900

5 000

Broforbindelser

Sum broforbindelser
Sum totalt (uten rus og psykiatri)

181 560 000

11

Arealberegninger for psykiatri-prosjektet er vist i denne oversikten, men er ikke beregnet i forhold til
de økonomiske konsekvensene for investeringskostnader og avskrivninger i kapittel 6.
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6. Sammenstilling av de ulike
alternativene
6.1

Forslag til ny aktivitet ved Alta helsesenter

Nedenfor vises dagens aktivitet og den justerte aktiviteten etter innspill fra arbeidsgruppene. For
detaljer knyttet til aktivitetsdataene henvises det til kapittel 4 i denne rapporten og til
arbeidsgruppenes rapporter. Det er tatt utgangspunkt i aktiviteten i 2012, deretter er det foreslått en
økt desentralisering. Det er arbeidsgruppenes forslag etter den økte desentraliseringen som er
fremskrevet til 2020 og 2030 nivå.
Tabell 5: Oversikt over dagens aktivitet og forslag til endret aktivitet ved Alta helsesenter basert på
innspill fra arbeidsgruppene

Aktivitet
Legevaktskonsultasjoner
Ambulanseoppdrag
Sykestueinnleggelser
Fødsler
Polikliniske
konsultasjoner
Dagkirurgiske inngrep
Dialyse- og
cytostatikabehandlinger
Laboratorieanalyser
Konvensjonell radiologisk
undersøkelse
MR/UL
MR/UL/CT

Dagens
aktivitet

Fremskrevet
aktivitet

2012

Arbeidsgruppenes
forslag til utvidet
aktivitet

Endring

2020

2030

11 309

11 309

0%

12 345

13 264

3 357

3 317

-1 %

3 621

3 891

470

1 034

120 %

1 162

1 434

97

112

15 %

123

127

6 571

12 101

84 %

13 424

14 751

132

284

115 %

328

382

794

794

0%

980

1 142

12 058

13 866

15 %

15 239

16 907

4 803

4 803

0%

5 243

5 633

-

2 440

2 615

2 770

3 560

3 805

4 030

De største aktivitetsøkningene er foreslått innen virksomhetsområdene for spesialistpoliklinikken, med
en økt desentralisering av antall polikliniske konsultasjoner som tilsvarer en økning på 84 %, og
tilsvarende 115 % økning i antall dagkirurgiske inngrep i forhold til dagens aktivitetsnivå.
Den andre store endringen som er lagt inn er en økning av sengeplasser fra 9 til 20. Totalt utgjør det
en økning i antall innleggelser på 120 % i forhold til dagens nivå. Sykestuegruppen foreslår at 6 av
sengene skal øremerkes kommunale oppgaver, og at de resterende 14 plassene skal øremerkes til
spesialisthelsetjenestetilbudet.

6.2

Sammenstilling av de bygningsmessige løsningene

Som følge av arbeidsgruppenes forslag til endret aktivitet lokalt i Alta, er det beregnet et behov for
bygningsmessige endringer. Basert på en gjennomgang av status for dagens bygningsmasse er det
anslått at utbygging og ombygging av helsesenteret vil koste om lag 206 millioner kroner. I tillegg er
det anslått et behov for investeringer i bygg for rus og psykiatri på 61 millioner kroner. I den videre
fremstillingen er investeringsbehovet for rus og psykisk helsevern holdt utenfor.
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6.3

Bemanningsmessige konsekvenser

Med bakgrunn i aktivitetsnivået foreslått av arbeidsgruppene er det gjort estimater på
bemanningsbehov og kostnader knyttet til dette. Kostnadene knyttet til personell inkluderer sosiale
12
ytelser .
Tabell 6: Forslag til endret bemanning ved Alta helsesenter basert på innspill fra arbeidsgruppene. Kilde:
Arbeidsgruppene. Deloitte analyse.

Bemanning

Lege (inkl. ambulering)

Endring etter innspill fra
arbeidsgruppene
sammenlignet med dagens
situasjon
Antall
Lønn
årsverk
(MNOK)
6
13,0

Endring i 2030
sammenlignet med 2012
Antall
årsverk
8

Lønn
(MNOK)
19,0

Sykepleier

20

14,0

35

24,0

Annet helsepersonell

9

5,0

16

10,0

Sum

34

32,0

59

54,0

I 2012 var det totalt 74 årsverk som ble benyttet for å utføre den aktiviteten som omfattes av denne
analysen ved Alta helsesenter. Dette inkluderer både personell i kommune- og
spesialisthelsetjenesten. Arbeidsgruppenes forslag til økt aktiviteten ved Alta helsesenter er estimert
til å resultere i en økning tilsvarende 34 årsverk, til sammen 108 årsverk, for kommune- og
spesialisthelsetjenesten totalt sett.
I forhold til den økte aktiviteten som er foreslått ved spesialistpoliklinikken, er det i den økonomiske
vurderingen lagt inn økt ambulering fra Hammerfest. Det kan tenkes andre bemanningsløsninger som
for eksempel å øke antall faste ansatte spesialister med base i Alta, noe som vil kunne redusere
kostnadene betydelig. I forhold til vurderingen fra arbeidsgruppen innen poliklinikk, er det antatt at
dette vil være en realistisk løsning innen spesialitetene ortopedi/revmatologi.

6.4

Driftsøkonomiske konsekvenser som følge av endringer

Formålet med de driftsøkonomiske beregningene har vært å identifisere hvilke endrede inntekter og
kostnader den foreslåtte aktivitetsøkningen i Alta antas å gi for Finnmarkssykehuset og Alta
kommune.
Selv om forslagene medfører en økning av netto driftsutgifter, ligger det utenfor dette prosjektets
ramme å anvise finansielle løsninger. Generelt må det likevel kunne sies at prosjektets karakter
innbyr til spleiselag mellom flere parter. Primært må disse utfordringer finne sin løsning i samarbeid
mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune, men med velvillig medvirkning fra tredjeparter, der
både Helse Nord RHF og staten v/HOD må kunne forventes å ta et visst medansvar, særlig på
investeringssiden. Gjennom de forslag som fremmes i denne utredningen tas nye steg i retning av å
videreutvikle helsesenteret i Alta til et ledende innovasjonsmiljø for desentralisering av
spesialisthelsetjenester for befolkninger med stor avstand til sykehus. En såpass faglig og finansielt
krevende innovasjon burde kvalifisere til nasjonal stimulering, også finansielt.

12

Det er lagt inn en antakelse om en arbeidsgiveravgift på 14,1 %. Det betyr at det ligger en
sikkerhetsbuffer i kostnadsberegningene, da arbeidsgiveravgiften i Finnmark er 0 %. Det er valgt å
opprettholde en høy sats på arbeidsgiveravgift for å ta høyde for eventuell rekruttering fra andre deler
av Norge / utlandet.
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De driftsøkonomiske beregningene tar kun utgangspunkt i hvilke endrede inntekter og kostnader som
kan forventes basert på arbeidsgruppenes forslag. De totale kostnadene ved tilbudet i Alta vil ikke
diskuteres videre i denne rapporten. Det er ikke foretatt driftsøkonomiske beregninger for rus og
psykiatri siden dette er håndtert i eget delprosjekt i regi av Finnmarkssykehuset. Investeringer og
finanskostnader dekkes i et senere kapittel, jfr. 6.5. Alle tall og beregninger er oppgitt i 2012 kroner og
avrundet til nærmeste hundre tusen. I de driftsøkonomiske beregningene er det benyttet to ulike
regneeksempler. I det første regneeksemplet (alternativ 1) er FDVU-kostnader (forvaltning, drift og
vedlikehold) for fellesareal fordelt likt mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune. I det andre
regneeksemplet er FDVU-kostander for fellesareal i sin helhet fordelt til Alta kommune. Det henvises
ellers til kapittel 5.2.4 for nærmere informasjon.
6.4.1 Driftsøkonomiske konsekvenser for Finnmarkssykehuset
Desentralisering av aktivitet til Alta medfører en økning i inntekter og kostnader for
Finnmarkssykehuset med en nettoeffekt i størrelsesorden 0 til 17 millioner kroner. Effekten av de
driftsøkonomiske endringene for Finnmarkssykehuset vises i tabellen nedenfor og er nærmere forklart
i kulepunktene under:
Tabell 7: Regneeksempler over driftsøkonomiske konsekvenser for Finnmarkssykehuset, Deloitte
analyse

Finnmarkssykehuset

Alternativ 1

Alternativ 2

20,1

20,1

- 51,4

- 50,8

Driftskostnader

- 16,9

- 16,4

Lønnskostnader

- 36,3

- 36,3

1,8

1,8

- 31,3

- 30,7

13,6

13,6

- 17,6

-17,1

Inntekter
Kostnader

Reduserte
gjestepasientkostnader
Netto
Reduserte
pasienttransportkostnader
Netto driftskostnader

Helt overordnet kan de driftsøkonomiske endringene for Finnmarkssykehuset forklares gjennom de
følgende punktene:
-

-

Finnmarkssykehuset får nye inntekter og kostnader som følge av opprettelse av et nytt tilbud
for noen pasienter som tidligere ikke hadde et spesialisthelsetjenestetilbud.
Finnmarkssykehuset får nye kostnader for pasienter som tidligere fikk behandling utenfor
Finnmark. Pasientene gir ikke opphav til ny ISF-inntekt, men Finnmarkssykehusets
gjestepasientkostnader vil reduseres som følge av opprettelsen av et nytt tilbud for disse
pasientene i Alta.
Finnmarkssykehuset får økte kostnader ved at aktivitet overføres fra sykehuset i Hammerfest
til helsesenteret i Alta. Ettersom aktiviteten overføres internt i helseforetaket vil dette ikke
innebære en inntektsøkning for Finnmarkssykehuset. Den interne aktivitetsoverføringen vil
imidlertid innebære at sykehuset i Hammerfest får reduserte ISF-inntekter på 9,2 millioner
kroner. Samtidig vil helsesenteret i Alta få tilsvarende økte inntekter. Det er ikke estimert
hvilke konsekvenser den reduserte aktiviteten medfører for sykehuset i Hammerfest. Det
antas imidlertid at kostnadsreduksjonen er betydelig og dette må komme til fratrekk for
Finnmarkssykehusets økte driftskostnader.
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-

-

Finnmarkssykehuset får nye lønns- og driftskostnader for drift av 6 kommunale senger. I
beregningene er det lagt til grunn en inntektsøkning tilsvarende estimert kostpris for drift av
disse sengene. Dette medfører både en inntektsøkning og en kostnadsøkning på 10,6
millioner kroner for Finnmarkssykehuset. I beregningene er nettoeffekten dermed null for
foretaket. Kommunens endelige tilskudd til drift av sengene må basere seg på forhandlinger
mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune og det er naturlig at dette reguleres i en egen
avtale mellom partene.
Transport av pasienter til andre institusjoner (som for eksempel UNN og Hammerfest
sykehus) vil avta som følge av desentralisering av aktivitet til Alta. For Finnmarkssykehuset
medfører dette reduserte driftskostnader. Ledsagers pasienttransportkostnader er da også
inkludert.

Effekten av de driftsøkonomiske endringene for Finnmarkssykehuset baserer seg på et sett
forutsetninger. De følgende punktene synliggjør noen av de forutsetningene som har størst betydning
for endringen i driftskostnader for Finnmarkssykehuset. Listen er imidlertid ikke uttømmende.
-

-

-

-

-

-

Det er ikke beregnet effekt av den reduserte aktiviteten ved sykehuset i Hammerfest.
Kostnadsreduksjonen må komme til fratrekk for Finnmarkssykehusets økte kostnader. Dette
er utdypet tidligere i kapitlet, jfr. punkt 3 i tidligere punktoppstilling.
Det er forutsatt at sykestuetilskuddet i sin helhet bortfaller. Dersom deler eller hele
sykestuetilskuddet kan beholdes legges det til grunn en inntektsøkning på opptil 6,7 millioner
kroner.
For å ta høyde for innleie av vikarer med bostedsadresse utenfor Finnmark er det lagt til
grunn en arbeidsgiveravgift på 14,1 %. Dersom det benyttes en arbeidsgiveravgift på 0 % kan
lønnskostnadene reduseres med 2,1 millioner kroner for Finnmarkssykehuset.
I forhold til den økte aktiviteten som er foreslått ved spesialistpoliklinikken er det i den
økonomiske vurderingen antatt at personale ambulerer fra Hammerfest. Det kan tenkes andre
bemanningsløsninger som for eksempel ansettelse av én spesialist i Alta. Dette vil kunne
redusere kostnadene for Finnmarkssykehuset med omkring 1,8 millioner kroner.
Det er i beregningene benyttet en aktivitetsbasert bevilgning på 50 % i henhold til regelverk
om innsatsstyrt finansiering for 2014.
Innleie av vikarer ved Hammerfest sykehus for å dekke opp vakanser ved økt ambulering er
holdt utenfor beregningene. Dersom sykehuset i Hammerfest må leie inn vikarer for den
reisetiden legene benytter i forbindelse med ambuleringen og avspasering av reisetid i
etterkant, kan det antas en økning i driftskostnader med 1,8 millioner kroner for
Finnmarkssykehuset.
Beregningene inkluderer FDVU-kostnader (forvaltning, drift og vedlikehold) for nybygget på
3,4 millioner kroner i henhold til alternativ 1 og 2,8 millioner kroner i henhold alternativ 2 for de
bygningsmessige løsningene. FDVU-kostnader for rus og psykiatri er ikke inkludert i
beregningene. Det antas at disse kostnadene vil beløpe seg til 1,4 millioner kroner.

Ved å legge til grunn de mest positive forventingene og grunnlagene for økonomiske konsekvenser
av endret drift i Alta, vil driftskostnadene kunne reduseres vesentlig.
I de driftsøkonomiske beregningene for Finnmarkssykehuset er det ikke tatt hensyn til de
samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av pasientenes tidstap ved reising. Pasienters tidstap er
anslått å være minst 4,5 millioner kroner i året som følge av reising til for eksempel UNN eller
Hammerfest sykehus. Ledsagers tidsbruk er da holdt utenfor beregningene.
6.4.2 Driftsøkonomiske konsekvenser for Alta kommune
Alta kommune får nye inntekter og kostnader som følge av den foreslåtte omorganiseringen av
sykestua, opprettelsen av et nytt tilbud til pasienter (6 kommunale senger) og økning av aktivitet på
laboratoriet med en netto kostnadsøkning i størrelsesorden 7-8 millioner kroner.
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Effekten av de driftsøkonomiske endringene for kommunen vises i figuren nedenfor og er nærmere
forklart i kulepunktene under:
Tabell 8: Regneeksempler over driftsøkonomiske konsekvenser for Alta kommune, Deloitte analyse

Alta kommune

Alternativ 1

Alternativ 2

- 11,4

- 11,4

4,2

3,7

Driftskostnader

0,3

- 0,2

Lønnskostnader

3,9

3,9

- 7,1

- 7,7

Inntekter
Kostnader

Netto driftskostnader

Helt overordnet kan de driftsøkonomiske endringene for Alta kommune forklares gjennom de
følgende punktene:
-

-

For Alta kommune vil den foreslåtte foretaksorganiseringen av sykestua medføre et bortfall av
inntekter på 11,4 millioner kroner og reduserte kostnader på 15,8 millioner kroner.
Som tidligere beskrevet ønsker Alta kommune å finansiere og disponere 6 av 20 døgnplasser
på sykestua. I beregningene er det lagt til grunn et tilskudd for drift av sengene på 10,6
millioner kroner fra kommunen til Finnmarkssykehuset. Kommunens endelige tilskudd til drift
av sengene må imidlertid basere seg på forhandlinger mellom Finnmarkssykehuset og Alta
kommune og det er naturlig at dette reguleres i en egen avtale mellom partene. Tilskudd til
kommunens øyeblikkelig hjelp døgntilbud kommer i tillegg og er ikke en del av de
driftsøkonomiske beregningene.
Som følge av den foreslåtte aktivitetsøkningen i Alta er det antatt at etterspørselen etter
laboratorietjenester vil øke.

Arbeidsgruppenes forslag antas å gi kommunen netto økte driftskostnader på 7-8 millioner kroner.
Det er ikke foreslått bygging av nytt areal på helsesenteret som direkte berører den kommunale
driften, men det er i alternativ 1 medberegnet FDVU-kostnader på 0,6 millioner kroner for halvparten
av det areal som knytter seg til fellesområdet. I alternativ 2 er det medberegnet FDVU-kostnader på
1,1 millioner kroner for fellesareal. Det bør også diskuteres om kommunen skal belastes for en andel
av Finnmarkssykehusets økte FDVU-kostnader tilknyttet sykestua.

6.5

Rentekostnader og avskrivninger

Formålet med beregningene har vært å identifisere avskrivninger og rentekostnader knyttet til de
foreslåtte investeringene i bygg og utstyr. Det er anslått at en eventuell utbygging og ombygging av
helsesenteret i Alta vil koste 206 millioner kroner totalt sett, jfr. kapittel 5. I tillegg er det behov for
investeringer knyttet til MR, CT og ultralyd på i underkant av 21 millioner kroner. Til sammen utgjør
dette investeringer på omkring 227 millioner kroner. Investeringer i bygg for rus og psykiatri anslås å
beløpe seg til 61 millioner kroner. Dette er imidlertid holdt utenfor de bygningsmessige beregningene i
denne rapporten.
I den videre beregningen av rente- og avskrivningskostnadene er det vist regneeksempler der Alta
kommune dekker henholdsvis 50 % og 100 % av kostnadene knyttet til bygging av fellesareal i
henhold til de bygningsmessige alternativene (alternativ 1 og alternativ 2). Det henvises ellers til
kapittel 5.2.4 for nærmere informasjon. En annen fordeling av kostnader knyttet til fellesareal vil
medføre endringer i kostnadsfordelingen mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune.
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Det er anslått at utbyggingen og ombyggingen av Alta helsesenter vil gi en vesentlig økning i
avskrivningskostnader og rentekostnader for Finnmarkssykehuset og Alta kommune sammenlignet
med dagens kostnadsnivå. Tabellen nedenfor identifiserer avskrivings- og rentekostnader for
Finnmarkssykehuset og Alta kommune i henhold til de bygningsmessige løsningene
Tabell 9: Avskrivnings- og rentekostnader for Finnmarkssykehuset og Alta kommune

Avskrivnings- og
rentekostnader (MNOK)

Finnmarkssykehuset

Alta kommune

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 1

Alternativ 2

Avskrivninger

- 9,0

- 8,1

- 0,9

- 1,9

Rentekostnader

- 7,1

- 6,2

- 0,9

- 1,7

- 16,1

- 14,3

- 1,8

- 3,6

Sum

I henhold til Helse Nords økonomihåndbok legger beregningene i rapporten til grunn en
gjennomsnittlig avskrivningstid på 26,4 år for bygget. MR og CT avskrives over 10 år og ultralyd
avskrives over 7 år. Videre er det beregnet rentekostnader for hele investeringsbeløpet til en rente på
3,5 %. Det er ikke lagt inn kostnader for byggelånsrenter.
6.5.1 Rentekostnader
Rentekostnadene utgjør en stor økning i driftskostnadene ved realisering av nytt helsesenter i Alta.
Det er beregnet rentekostnader på 8,0 millioner kroner for hele investeringsbeløpet. Rentekostnadene
vil være høyest de første årene. En enkel beregning med forutsetning om at lånet opptas som
serielån som nedbetales over 20 år og med en rente på 3,5 %, tilsier at rentekostnadene allerede i
2020 er redusert med 25 % i forhold til det første driftsåret. Dette betyr at de driftsøkonomiske
konsekvensene som følge av låneopptak letter relativt raskt, jfr. tabell som følger nedenfor.
Tabell 10: Utvikling av rentekostnader ved serielån

Utvikling av rentekostnader for
hele investeringsbeløpet (MNOK)

2015 (år 1)

2020

2030

Finnmarkssykehuset – Alternativ 1

7,1

5,3

1,8

Finnmarkssykehuset – Alternativ 2

6,2

4,7

1,6

Alta kommune – Alternativ 1

0,9

0,6

0,2

Alta kommune – Alternativ 2

1,7

1,3

0,4
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6.6

Oppsummering økonomi

Den følgende tabellen viser netto økte driftskostnader, avskrivninger og finanskostnader som følge av
arbeidsgruppenes forslag om økt aktivitet ved Alta helsesenter for henholdsvis Finnmarkssykehuset
og Alta kommune. Det er benyttet to ulike regneeksempler når det gjelder investeringer i bygg. I det
første regneeksemplet er investeringer i fellesareal fordelt likt mellom Finnmarkssykehuset og Alta
kommune. I det andre regneeksemplet er investeringer i fellesareal i sin helhet fordelt til Alta
kommune. Det presiseres at alternativene må ses på som regneeksempler. Den endelige fordelingen
av kostnader mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune må baseres på forhandlinger og avtaler
mellom partene.
Tabell 11: Netto økte driftskostnader, avskrivninger og rentekostnader for Finnmarkssykehuset og Alta
kommune

Totale kostnader
(MNOK)

Finnmarkssykehuset

Alta kommune

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 1

Alternativ 2

- 17,6

- 17,1

- 7,1

- 7,7

Avskrivninger

- 9,0

- 8,1

- 0,9

- 1,9

Rentekostnader

- 7,1

- 6,2

- 0,9

- 1,7

- 33,7

- 31,4

- 8,9

- 11,3

Netto økte driftskostnader

Sum

v
o
Finnmarkssykehuset et sted mellom 16-34 MNOK årlig gitt forutsetningene som ligger til grunn.
Beregningene må ses i lys av disse forutsetningene, dette gjelder særlig netto økte driftskostnader.
Som tidligere nevnt er det blant annet ikke beregnet effekt av den reduserte aktiviteten ved sykehuset
i Hammerfest som må komme til fratrekk for Finnmarkssykehusetes økte driftskostnader. For en
nærmere beskrivelse av forutsetningene knyttet til de driftsøkonomiske beregningene henvises det til
henholdsvis kapittel 6.4.1 for Finnmarkssykehuset og kapittel 6.4.2 for Alta kommune. For en
nærmere beskrivelse av forutsetningene knyttet til avskrivninger og finanskostnader henvises det til
kapittel 6.5.

6.7

Risiko- og sårbarhetsanalyse

6.7.1 Bakgrunn
Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i prosjektet, og denne er vedlagt
rapporten. Risiko- og sårbarhetsanalysen er utarbeidet av prosjektgruppen som består av lederne av
arbeidsgruppene. I tillegg er ROS-analysen behandlet i arbeidsgruppene, og disse har kommet med
sine vurderinger av risiko.
Det har vært ulik prosess for forankring og bearbeiding av ROS-analysen i arbeidsgruppene, og i
arbeidsgruppe for akuttmedisin er ikke forslagene gjennomgått i plenum. Resultatene fra ROSanalysen for denne gruppen er fremkommet ved å beregne gjennomsnittet av innspillene fra det
enkelte medlem i arbeidsgruppen. Det er ikke mottatt tilbakemelding fra byggruppen, og gruppe for
telemedisin avsluttet sitt oppdrag i høst, og har dermed ikke kommet med innspill.
I vurderingen som er gjennomført i den enkelte arbeidsgruppe er det lagt til grunn noe ulik tolkning av
kriteriene for konsekvensvurderingen, og vurderingene kan derfor være noe mer basert på en
subjektiv vurdering.
Det er også viktig å bemerke at risikovurderingene er gjort før eventuelle avbøtende tiltak er vurdert
og iverksatt.
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6.7.2 Identifiserte områder med høy risiko
Det er spesielt risikoene knyttet til områdene «personell» og «økonomi» som er markert høyt. Risiko
knyttet til personell følger blant annet av vurderingen at økt ambulering av personell fra Hammerfest til
Alta vil svekke fagmiljøet innen enkelte spesialiteter i Hammerfest.
Det er også vurdert fra prosjektgruppen at det er høy risiko knyttet til å rekruttere personell, som følge
av et økt krav til ambulering for de ansatte legene.
Arbeidsgruppen har i tillegg vurdert høy risiko knyttet til usikkerhet rundt finansiering av prosjektet.
Flere grupper påpeker at det er høy risiko knyttet til å skulle dekke eventuelle økte driftskostnader
innenfor Finnmarkssykehusets rammer på grunn av allerede presset økonomisk situasjon ved
sykehuset.
Det er også identifisert en risiko for at pasienter velger behandlingstilbud utenfor
Finnmarkssykehusets opptaksområde. Det er i dag en vesentlig pasientstrøm ut av fylket, spesielt er
det høyt forbruk av helsetjenester i Troms, både ved UNN og ved private klinikker for innbyggerne fra
Alta. Det vil være en risiko for ytterligere pasientlekkasje dersom man ikke kan etablere et økt tilbud
lokalt i Alta.
6.7.3 Mulige risikoreduserende tiltak
De risikoreduserende tiltakene må ta utgangspunkt i at den desentrale virksomheten i Alta er en
integrert del av virksomheten ved Finnmarkssykehuset. Det er viktig å ha fokus på å se på løsninger
som kan styrke fagmiljøet for Finnmarkssykehuset som helhet. I forbindelse med den videre
prosessen for prosjektet er det foreslått å opprette felles arbeidsgrupper mellom Finnmarkssykehuset
og Alta kommune for å ivareta planlegging og forberedelse i forbindelse med forberedelse til den
planlagte aktivitetsøkningen. Planleggingen og forberedelsene vil være en viktig del av arbeidet med
risikoreduserende tiltak.
Mulige risikoreduserende tiltak kan være å vurdere ambulering fra andre institusjoner. Man kan også
vurdere om det skal ansettes leger i fast stilling ved spesialistpoliklinikken, og ha en ambulering for
disse spesialistene til Hammerfest.
I prosjektet er det foreslått å hente tilbake pasienter som i dag får sin behandling utenfor
Finnmarkssykehuset sitt opptaksområde. Når man kan snu en pasientstrøm, underbygger det
muligheten til å styrke fagmiljø.
I forhold til risiko knyttet til rekruttering av personell, vil det være mulig å se på eventuell fast
ansettelse i Alta som en mulighet. Ved å snu problemstillingen, kan det tenkes å utvide den aktuelle
søkermassen til stillinger ved å ha flere lokalisasjoner. Andre momenter som kan tenkes som
risikoreduserende tiltak er å se på mulighet for å tilby deltidsstilling som avtalespesialist i kombinasjon
med en stilling i Helseforetaket.
For enkelte fagområder er det foreslått en økning i aktivitet, som kan forsvare fast ansatte spesialister
lokalt i Alta. En slik løsning kan forbedre den økonomiske situasjonen for foretaket. All
aktivitetsøkningen ved spesialistpoliklinikken er i forslagene slik de nå foreligger basert på økt
ambulering. Ved å vurdere fast ansatt spesialist i Alta innen f.eks. området ortopedi, kan man tenke
en ordning der en stilling i Alta, også kan inngå i en vaktordning ved Hammerfest sykehus.
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7. Organisatoriske løsninger
Dette kapitlet beskriver dagens organisering av virksomheten ved Alta helsesenter. Det er
også laget en oppsummering av arbeidsgruppenes forslag til endringer av organisatorisk
tilknytning for de ulike enhetene.

7.1

Dagens og fremtidens organisering

Under diskusjonen om organisering er det viktig å påpeke at spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta har
vært og fortsatt skal være en integrert del av Finnmarkssykehuset sitt tilbud til befolkningen i
Finnmark. Spesialistpoliklinikken i Alta er i dag en enhet under Klinikk Hammerfest, med et godt felles
fagmiljø.
Sykestua og fødestua er i dag organisert som en del av den kommunale virksomheten. Det er
imidlertid kommet forslag om å endre tilknytningsform for denne delen av virksomheten. Figuren
under viser dagens tilknytningsform og forslag til endret tilknytning for virksomhetene ved Alta
helsesenter
Dagens organisering
Foretaksorganisert
Spesialistpoliklinikken
(inkludert
billeddiagnostikk)

Kommunal



Foreslått organisering
ForetaksKommunal
organisert

Kommentar



Uendret

Fødestua





Anbefaler endret
organisatorisk tilknytning

Cytostatika og
dialysebehandling





Anbefaler endret
organisatorisk tilknytning

Sykestua





Anbefaler endret
organisatorisk tilknytning



Uendret

Ambulansetjenesten



Legevakt





Uendret

Laboratorium





Uendret

Det vil fortsatt være viktig å fokusere på at helsesenteret skal være en arena for en innovativ
videreutvikling av samspillet mellom de to forvaltningsnivåene i helsetjenesten.
Den foreslåtte endringen med foretaksorganisering vil kunne føre til et større og mer robust fagmiljø i
Finnmarkssykehuset. Fagmiljøene i Hammerfest og Alta vil knyttes tettere sammen til glede for begge
parter og til syvende og siste til glede for innbyggerne i Finnmark. Det er også antatt at
foretaksorganiseringen vil kunne føre til et bedre samsvar mellom det medisinske ansvar og utføring
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av helsetjenesten. Det vil også være en viktig signaleffekt i prosjektet med foretaksorganiserte
tjenester som skal gå til dekning av det totale tilbudet av helsetjenester i Vest-Finnmark.
Organisatorisk tilhørighet er spesielt diskutert nærmere i rapporten fra sykestuegruppa.

7.2

Erfaring med ulike ledelsesmodeller

Med betydelige deler av helsesenteret foretaksorganisert i Finnmarkssykehuset, reiser spørsmålet
seg om hvordan virksomheten i Alta skal organiseres internt i Finnmarkssykehuset. Det er innhentet
erfaring fra utviklingsprosjektet for Nordfjord sjukehus – «framtidas lokalsjukehus». Det ble i dette
utviklingsprosjektet utført et kartleggingsarbeid der man så nærmere på ulike ledelsesmodeller ved et
utvalg lokalsykehus, og belyste styrker og svakheter ved de ulike modellene.
De to ytterpunktene kan beskrives som:
 Tverrgående klinikkorganisering, dvs. når en på tvers av de ulike institusjonene organiserer
de medisinske disiplinene i et helseforetak i felles enheter med sentral ledelse for hver
disiplin. Helt konkret ville dette for eksempel bety at fødestua organisatorisk tilhørte føde- og
gynekologisk avdeling i Klinikk Hammerfest og at sykestua organisatorisk tilhørte medisinsk
avdeling i Klinikk Hammerfest.


Organisasjonsstruktur med stedlig ledelse, dvs. når en har en overordnet stedlig leder ved
helseforetakets ulike lokalisasjoner. Lederne for sykehusenes (lokalisasjonenes) ulike
avdelinger rapporterer til den stedlige lederen. Helt konkret ville denne modellen innebære at
alle lokale ledere i Alta rapporterer til en felles leder for spesialisthelsetilbudet i Alta.

Finnmarkssykehuset er i dag organisert med 4 klinikker:





Klinikk prehospitale tjenester
Klinikk psykisk helsevern og rus
Klinikk Hammerfest
Klinikk Kirkenes

Dagens organisering er en hybridmodell der man ikke har en rendyrket klinikkorganisering, men har
betydelige innslag av stedlig ledelse.
Ved hjelp av intervjuer med kontaktpersoner ved et utvalg av lokalsykehus, ble det identifisert noen
styrker og svakheter ved ulike modeller for organisering, som vist i oppstillingen under.
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Styrker
Svakheter

Tverrgående klinikkorganisering

Organisasjonsstruktur med stedlig
ledelse

God styring av foretaket

God intern koordinering ved de ulike
lokalisasjonene, og dermed lokal effektivitet

Sikre fagkompetanse/bredde i fagmiljø

Godt arbeidsmiljø ved den enkelte stasjon

Bidra til et godt/effektivt samarbeid eksternt

Godt samarbeid med kommune og
lokalsamfunn

Ledelsesutfordringer som følge av
geografiske avstander

Utfordrende å samarbeide mellom
sykehusene/enhetene i foretaket

Utfordringer i forhold til eksternt samarbeid
(for eksempel kommunene)

De administrative linjene «kutter»
fagmiljøet i foretaket

Utfordrende å sikre effektivitet og
koordinering ved lokalsykehuset

Små fagmiljø, og dermed vanskelig å
rekruttere og beholde fagfolk

Utfordrende å sikre et godt arbeidsmiljø
ved lokalsykehuset

Figur 23: Opplevde styrker og svakheter ved ulike organisasjonsmodeller. Kilde: Utviklingsprosjekt ved
Nordfjord sjukehus - "Framtidas lokalsjukehus"

Det vil være viktig i den videre prosessen å se på mulige organisatoriske modeller for Alta, samt
vurdere hvilken modell man ser som mest hensiktsmessig med tanke på styrker og svakheter ved de
ulike modellene. Et innspill som er viktig å ta med i diskusjonen er at det for Finnmarkssykehuset HF
vil være spesielt viktig å styrke ett felles fagmiljø på tvers av de ulike lokalisasjonene.
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8. Videre fremdriftsplan for
prosjektet
8.1

Sluttføring av idéfasen

Oppdraget til styringsgruppen er utført når sluttrapporten foreligger. Styringsgruppens leder, i
samarbeid med ledelsen i Alta kommune og ledelsen ved Finnmarkssykehuset, samt
konserntillitsvalgt presenterer rapporten for pressen, ansatte og foretakstillitsvalgte ved
Finnmarkssykehuset i Hammerfest, kommunestyrene i Hammerfest kommune og Alta kommune, og
berørte medarbeidere og tillitsvalgte i Alta kommune.
Videre gjennomføres det en høringsrunde i regi av Helse Nord RHF. Det tas sikte på behandling av
rapporten inkludert høringsuttalelser i styret i Helse Nord RHF i juni 2014.

8.2

Fremdrift frem til byggestart

Prosjektets videre fremdrift er til dels avhengig av foretakets strategi for gjennomføring. Vi har her
foreslått en totalentreprisemodell med samhandling. Som grunnlag for totalentreprisen bør det
utarbeides et forprosjekt basert på idéfasens løsninger. Basert på idéfasens konseptskisser for
løsning, bør det utarbeides et forprosjekt for prosjektet med detaljerte kalkyler. Det anses ikke som
nødvendig å gjennomføre en konseptfase, da de utredninger som tilhører konseptfasen delvis er gjort
i denne rapporten og vil for øvrig inngå i forprosjektet.
For gjennomføring av forprosjektet må det kontraheres rådgivere (arkitekt og rådgivende ingeniører).
Rådgiverne kontraheres basert for forprosjektet med opsjon på detaljprosjektering tiltransportert
totalentreprenør.
Det forutsettes at forprosjektet kan gjennomføres i løpet av ca. 6 måneder. Forprosjektet vil danne
grunnlag for et utbyggingsvedtak, rammesøknad og utarbeidelse av detaljprosjekt/anbudsgrunnlag for
entreprenør.
Vi ser for oss følgende fremdrift for prosjektet:

8.3

Skisse for trinnvis aktivitetsøkning

I mandatet for denne utredningen heter det at planhorisonten skal være 10 år (2014-2024), at
tiltakene skal prioriteres innbyrdes og at det skal settes milepæler for gjennomføring. I tråd med
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befolkningsfremskrivningen fra SSB, er planhorisonten satt til henholdsvis 2020 og 2030, med
tilhørende behov/aktivitet beregnet for disse milepæler.
Flere av de foreslåtte nye tiltak og aktivitetsøkninger forutsetter nye bygningsmessige løsninger og
kan følgelig ikke gjennomføres før byggeperioden er avsluttet. Det gjelder i første rekke tiltak innen
billeddiagnostikk og utvidet sykestuekapasitet, eventuelt også ny løsning for fødestue / barselsenger,
samt nye funksjoner innen psykisk helse og rus. Etter behandling i styret for Helse Nord RHF 18. juni
2014, vil det gå ut anbud om forprosjekt som forutsettes gjennomført i løpet av høsten 2014 / vinteren
2015. Byggearbeidene vil tidligst kunne starte opp etter sommeren 2015 og antas å strekke seg over
18-24 måneder. Nybygget bør således være fullført og klar til innflytting sommeren 2017. De tiltak
som knytter seg til nye modaliteter innen radiologi og økt aktivitet i sykestua, vil således måtte
innpasses og gradvis opptrappes i den etterfølgende periode.
Det er imidlertid viktig at forberedelser til denne aktivitetsøkning blir gjort parallelt med
gjennomføringen av byggeprosjektet. Det foreslås derfor at det i 2015 etableres arbeidsgrupper der
ressurspersoner fra Finnmarkssykehuset og Alta kommune samarbeider om den planlegging og
forberedelse som er nødvendig for en vellykket iverksetting. Også spørsmålene om fremtidig
organisering (driftsansvar) og tiltak for å sikre rekruttering av nødvendig personell (både fast og
ambulerende) bør forberedes gjennom slike arbeidsgrupper. Planleggingen og forberedelsene vil
være en viktig del av arbeidet med risikoreduserende tiltak.
I forbindelse av planlagt rekruttering av spesialister, vil det være nyttig å se til
«Legerekrutteringsprosjektet» i Finnmark. Prosjektets langsiktige mål er å bidra til full
legespesialistdekning både innen psykiatri og somatisk helsearbeid i Helse Finnmark innen år 2020
gjennom aktivt å benytte foretakets utdanningsstillinger, finne de gode kandidatene og følge opp
disse med individuelle utdanningsplaner og stabilisering som ferdige spesialister. Det vil videre være
viktig å legge plan for å ta i bruk DIPS for å kunne sikre god samhandling om pasientene, og legge til
rette for økt aktivitet fremover. Det bør også vurderes om flere av de telemedisinske løsningene kan
tas i bruk trinnvist frem mot ferdigstilling av bygging.
Noen av tiltakene kan startes iverksatt på kortere sikt, og allerede fra 2015. Det gjelder bl.a. forslaget
om å øke andelen desentraliserte svangerskapskontroller og å foreta en moderat økning i antallet
førstegangsfødende ved fødestua. Videre gjelder det forslagene om økning av den polikliniske
aktivitet, bl.a. ved å gjøre flere skopier lokalt; utstyret er allerede på plass.
De foreslåtte nye tiltak innen psykisk helse og rus kan som nevnt først fases inn etter at
byggeprosjektene er avsluttet, anslagsvis medio 2017. Forberedelser og planlegging til denne
aktivitetsvekst er et ansvar for Finnmarkssykehuset og inngår som del av iverksetting av ny samlet
plan for psykisk helse og rus (behandles i styret for Finnmarkssykehuset 20. mars 2014).
Tiltak for å styrke den akuttmedisinske kjede skjer for en stor del i kommunal regi, eksempelvis ved å
øke antallet observasjonsrom i legevakta, men på dette felt er det også nødvendig å styrke
samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.
Det gjelder generelt for mange av de tiltak som foreslås i dette prosjektet at de både må planlegges
og forberedes, men i noen grad også utvikles og gå seg til over tid, tilpasset de mulighetsrom som
åpner seg. Det kan innebære at noen ting tar lengre tid å realisere, men også at muligheter for nye
tiltak/aktivitet åpnes.
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9. Vedlegg 1: Overordnede
analyser
9.1

Analyser av forbruk og forbruksmønster - spesialisthelsetjenesten i Finnmark

På oppdrag fra prosjektet «Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark» har
SKDE analysert spesialisthelsetjenesteforbruk og pasientstrømmer for befolkningen i Finnmark.
Beskrivelsen skal gi bakgrunnsinformasjon for prosjektets vurderinger vedrørende organisering av
fremtidige spesialisthelsetilbudet for bosatte i Alta kommune/Vest-Finnmark. I første del av analysen
beskrives befolkning og forventet befolkningsutvikling i ulike deler av Finnmark. Her gjennomgås også
noen indikatorer forbundet med nedsatt helse. Beskrivelsen danner et bakteppe for analyser av
variasjon i forbruk av spesialisthelsetjenester på overordnet nivå. Det er særlig to problemstillinger
som ligger til grunn denne analysen:



9.2

Hvordan er forbruket av spesialisthelsetjenester for bosatte i ulike deler av Finnmark?
Hvor får bosatte i ulike deler av Finnmark dekket sitt spesialisthelsetjenestebehov?

Befolkningsutvikling og demografiske kjennetegn for befolkningen i Finnmark

Siden boområdene danner utgangspunkt for analysen av forbruk og forbruksmønstre, skal vi beskrive
disse noe nærmere først. Både demografiske forhold, reiseavstander og sykelighet i befolkningen er
av betydning for å forstå variasjoner i spesialisthelsetjenesteforbruk og mønstre i hvordan dette
fordeler seg mellom behandlingstilbudene.
Det var til sammen 74 500 innbyggere i Finnmark fylke 1. januar 2013. Alta kommune er det største
boområdet i fylket (26 % av innbyggerne), mens vertskommunene Hammerfest og Sør-Varanger har
henholdsvis 14 % og 13 % av innbyggerne. I Rest Vest-Finnmark bor 25 % av innbyggerne, mens 22
% bor i Rest Øst-Finnmark.

Sør-Varanger; Hammerfest;
9968 (13 %) 10072 (14 %)

Rest ØstFinnmark;
16323 (22 %)

Alta;
19646 (26 %)

Rest VestFinnmark;
18525 (25 %)

Figur 24: Antall innbyggere og prosentvis andel i boområdene, Finnmark fylke pr. 1. januar 2013. Kilde:
SSB.
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Det har vært relativt store endringer i folketallet i de ulike boområdene i Finnmark siden 1951. Også i
årene fram mot 2030 ventes endringer, slik som befolkningsutviklingen fremskrives av SSB. I figuren
representerer linjene faktisk utvikling fra 1951-2013. For perioden fremover representerer den
nederste linjen for hvert boområde fremskrivningsalternativet lav nasjonal vekst, mens den midterste
linjen representerer middels nasjonal vekst og den øverste linjen representerer høy nasjonal vekst.
Befolkningen i Alta kommune har vokst kraftig siden 1951, og særlig etter sammenslåingen med
Talvik kommune fra 1. januar 1964, jfr. Figur 25. Denne utviklingen antas å fortsette også fram mot
2030 (alle vekstalternativer). Hammerfest kommune har også vokst i denne perioden, særlig på grunn
av sammenslåingen med Sørøysund kommune fra 1. januar 1992, men har en langt mer moderat
vekst enn Alta. Sør-Varanger kommune vokste fram til midten av syttitallet og har deretter hatt en
nedgang som stabiliserte seg i andre halvdel av åttitallet. Også Hammerfest (alle alternativer) og SørVaranger (høy og middels vekst) antas å øke sin befolkning fram mot 2030.
Samtidig som befolkningen i de store bykommunene er økt, er befolkningen i de øvrige kommunene i
Finnmark redusert. Rest Vest-Finnmark hadde befolkningsvekst fram til 1964, men har etter dette hatt
gradvis og relativt kraftig nedgang. Nedgangen ventes å flate ut, men fortsette i årene fremover
(middels og lav vekst). I Rest Øst-Finnmark vokste befolkningen fram til midten av syttitallet før
utviklingen snudde til en befolkningsnedgang. I dette området ventes nedgangen å stoppe opp slik at
folketallet stabiliseres (lav og middels vekst) eller øker (høy vekst).

Figur 25: Befolkningsutvikling 1951-2013 og fremskrivning 2013-2030, alternativene lav, middels og høy
nasjonal vekst, etter boområder i Finnmark fylke. Kilde: SKDE/SSB.

Behovet for helsetjenester varierer med alder. Eldre har generelt større behov for helsetjenester enn
yngre. Boområdene i Finnmark varierer ikke bare i størrelse, men også i alderssammensetning. Alta
kommune har størst andel av befolkningen i de yngste aldersgruppene, og lavest gjennomsnittsalder
av boområdene. Dette ventes å være tilfelle også fram mot 2030, selv om gjennomsnittsalderen øker i
alle boområdene, jfr tabell 12.
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Tabell 12: Gjennomsnittsalder etter boområde, 2012, 2020, 2030. Kilde SKDE/SSB

Gjennomsnittsalder
2012

2020

2030

Alta

35.7

37.2

39

Hammerfest

37.7

38.6

40.3

Sør-Varanger

41.1

43.1

42.2

Rest Vest-Finnmark

39.0

39.9

41.4

Rest Øst-Finnmark

40.7

44.9

43.9

For bosatte i Alta er avstanden til lokalsykehuset stor og reisetiden lang, slik den er for mange
kommuner i Finnmark. I Figur 26 vises reisetiden målt i minutter ved biltransport for alle kommuner i
Norge eksklusive kommuner med mer enn 100 000 innbyggere. Det er mange Finnmarkskommuner
(uthevet med røde triangler) som har lengre reisetid enn Alta, men det er ingen andre
størrelsesmessig sammenlignbare norske kommuner (18-22 000 innbyggere) som har i nærheten av
like lang reisetid. Alta kommune har 115 minutters reisetid til sitt lokalsykehus. Nærmest av
kommunene med sammenlignbar størrelse er Steinkjer kommune med 36 minutter og Nes kommune
(Akershus) med 33 minutter.

Figur 26: Reisetid til sykehus etter vei, norske kommuner med mindre enn 100 000 innbyggere, etter
befolkningsstørrelse. Kilde SKDE/SSB

9.2.1 Utvalgte helseindikatorer
Variasjoner i forbruk av spesialisthelsetjenester mellom boområder er forventet dersom det er
forskjeller i sykdomsutbredelse og risikofaktorer for sykdom. Vi har derfor sett på noen utvalgte
helseindikatorer assosiert med nedsatt helse for å vise forskjeller mellom boområder i Finnmark, jfr.
Figur 27. Her er bosatte i Finnmark delt i tre boområder (vertskommunene er ikke skilt ut som egne
boområder) og sammenlignet med gjennomsnittet for Helse Nord (Nord-Norge) sett under ett (satt til
100 %).
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Alta

Vest-Finnmark, ekskl Alta

Øst-Finnmark

Snitt Helse Nord

Total dødelighet (0-74
år)
150%
Uføre (18-66 år)

100%

Hjerte-kardødelighet
(0-74 år)

50%
Aleneboere (80 år og
over)
Grunnskole som
høyeste utdanning (3039 år)

0%

Kreftdødelighet (0-74
år)
Voldsomme dødsfall
(V01-Y89)

Figur 27: Utvalgte helseindikatorer, boområder i Finnmark sammenlignet med gjennomsnitt for Helse
Nord. Kilde: Folkehelsa/SSB.
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Alta har lavere dødelighet enn resten av Finnmark og Helse Nord sett under ett, med unntak for
voldsomme dødsfall, hvor alle boområder i Finnmark har høyere dødelighet enn gjennomsnittet for
14
Helse Nord. Alta har også en lavere andel aleneboere blant de eldste enn alle andre, og høyere
15
utdanning enn i øvrige deler av Finnmark. Andelen uføre er tilnærmet lik Helse Nord sett under ett
for alle de tre boområdene i Finnmark.
Med disse aspektene knyttet til befolkning, reiseavstand og sykdom som bakteppe skal vi nå gå over
til å se om forbruket av spesialisthelsetjenester varierer for bosatte i Alta kommune sammenlignet
med de øvrige boområdene i Finnmark.

9.3

Befolkningens forbruk av spesialisthelsetjenester

I dette kapittelet presenteres rater for forbruk av spesialisthelsetjenester. Innledningsvis presenteres
trender i form av rater for perioden 2008-2012 for forbruk av DRG-poeng, døgninnleggelser,
dagbehandling og polikliniske konsultasjoner i boområdene i Finnmark.
Deretter skal vi gå nærmere inn på forbruket av døgnopphold, dagbehandling og polikliniske
konsultasjoner. Vi skal fokusere på pasientstrømmer og diagnosegrupper for å se på hvilke typer
spesialisthelsetjenester som ytes på ulike behandlingssteder for bosatte i Alta sammenlignet med de
andre boområdene.
En del av døgnbehandlingen er funksjonsfordelt og ivaretas av bestemte sykehus. For å unngå å telle
døgninnleggelser flere ganger ved overføring fra et sykehus til et annet, er overføringer ekskludert i
ratene for forbruk av døgninnleggelser.
En vesentlig del av den polikliniske aktiviteten ivaretas av private avtalespesialister. På grunn av
dårlig kvalitet på data og manglende rapportering til NPR, foreligger det kun informasjon om

13

Basert på kjønns- og aldersstandardiserte rater pr. 100 000 innbygger i perioden 2000-2009.
Basert på antall aleneboere 80 år eller eldre pr. 1000 innbyggere (gjennomsnitt 2008-2010).
15
Utdanningsnivå og uføreandeler er basert på prosentvise andeler i den aktuelle aldersgruppe
(gjennomsnitt 2008-2010).
14
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aktiviteten hos avtalespesialister for årene 2009, 2011 og 2012. Det er derfor lagt størst vekt på disse
årene når trender knyttet til forbruk av polikliniske konsultasjoner beskrives.
9.3.1

Trender for forbruk av spesialisthelsetjenester i Finnmark

9.3.1.1 Ressursforbruk
DRG-poeng benyttes i beregningen av den innsatsstyrte finansieringen (ISF) av sykehusene (40 % av
finansieringen). Poengene gir en kostnadsvekt til ulike former for behandling og forbruk av DRGpoeng kan dermed benyttes som et mål på ressursforbruk i sykehus for boområdene.
Fra 2010 inngår all poliklinikk (unntatt for private avtalespesialister) i ordningen med innsatsstyrt
finansiering, og det er derfor bare årene fra 2010 som er sammenlignbare. For Norge sett under ett
ble det forbrukt 265 DRG-poeng pr. 1 000 innbyggere i 2012, jfr. Figur 28. Ressursforbruket i Alta,
Rest Vest-Finnmark og Rest Øst-Finnmark er ikke så ulikt landet sett under ett, mens det er høyere
for vertskommunene Hammerfest (rundt 330 DRG-poeng pr. 1 000 innbyggere) og Sør-Varanger
(rundt 305 DRG-poeng pr. 1 000 innbyggere). Slike vertskommuneeffekter er ikke noe som er spesielt
for Finnmark. Dette har vi også sett ellers i Helse Nord og i andre deler av landet, særlig knyttet til
forbruket av medisinske øyeblikkelig hjelp-innleggelser og polikliniske konsultasjoner (Heiberg 2010
og 2012).
Effekten er nok også noe overdimensjonert her av to årsaker. Private avtalespesialister er ikke
finansiert gjennom ISF-ordningen og opphold hos disse er dermed ikke klassifisert i form av DRGpoeng. Siden det polikliniske tilbudet gjennom private avtalespesialister i Finnmark er lagt til Alta,
Karasjok og Lakselv, er ressursforbruket i Alta og Rest Vest-Finnmark antakelig noe høyere reelt sett
enn hva som fremgår her. I tillegg er ikke ressursforbruket på sykestuene i Finnmark regnet med her.
SKDE har tidligere antydet at forbruket i sykestuene til dels kommer i tillegg til sykehusforbruket
(Heiberg 2012).

Antall DRG-poeng pr. 1000 innbyggere
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Figur 28: Forbruk av DRG-poeng i sykehusene, boområder i Finnmark, 2010-2012 og Norge, 2012. Kilde:
SKDE / NPR.
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SKDE er i gang med et prosjekt som ser nærmere på storforbrukere av spesialisthelsetjenester,
definert som de ti prosent av pasientene som bruker mest ressurser i form av DRG-poeng16. I den
forbindelse er det også sett på storforbrukere i Finnmark relatert til dette prosjektet. Samlet brukte
storforbrukerne i Finnmark 43 % av det totale forbruket av DRG-poengene i fylket i 2011. Andelen
storforbrukere er mindre i Alta enn i øvrige Finnmarkskommuner (henholdsvis 8,2 % og 10,6 %), og
de bruker dermed også en mindre andel av det totale ressursforbruket enn storforbrukerne i resten av
Finnmark (37 % og 45 %).
9.3.1.2 Døgninnleggelser
17
De siste fem årene har det vært nedgang fra 172 til 166 døgninnleggelser pr. 1 000 innbyggere i
Norge sett under ett, jfr. Figur 29. Alle boområder i Finnmark har høyere rater for døgninnleggelser
enn landet sett under ett. Bosatte i Hammerfest kommune har hatt de høyeste ratene i hele perioden,
med 237 innleggelser pr 1 000 innbyggere i 2008 og 231 døgninnleggelser i 2012. Innbyggerne i Alta
kommune hadde 206 innleggelser pr. 1 000 innbyggere i 2008, og var nede i 187 innleggelser i 2012.
Øvrige boområder har i løpet av perioden en utvikling svært lik utviklingen i Alta kommune, med en
gradvis nedgang i døgninnleggelsesraten. I 2012 er ratene for boområdene, med unntak for
Hammerfest kommune, relativt samlet og ligger mellom 175 og 187 døgninnleggelser pr. 1 000
innbyggere.
Siden sykestueforbruket ikke er tatt med her, er ratene antakelig noe lavere enn hva som er reelt for
Alta, Rest Vest-Finnmark og Rest Øst-Finnmark.
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Figur 29: Antall døgninnleggelser pr. 1 000 innbyggere, boområder i Finnmark og Norge sett under ett,
2008-2012. Kilde: SKDE / NPR.

16

Alle DRG-poeng som er forbrukt av pasienter med minst ett døgnopphold er summert, før
pasientene er delt inn i 10 omtrent like store grupper, etter hvor mange poeng de har forbrukt.
17
Her er overføringer mellom sykehus ekskludert.
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9.3.1.3 Dagbehandling
Antall dagbehandlinger har gått ned fra 84 til 82 pr. 1 000 innbyggere i Norge sett under ett i perioden
2008-2012, jfr. Figur 30. For denne typen behandling er variasjonen mellom boområdene relativt sett
større mellom boområdene i Finnmark enn hva som er tilfelle for døgninnleggelser. Sør-Varanger har
hatt høye dagbehandlingsrater i hele perioden, men med spesielt høye rater i 2009 og 2010 (127
opphold pr. 1 000 innbyggere). I 2012 hadde Sør-Varanger 117 dagbehandlinger pr. 1 000
innbyggere. Alta kommune hadde en rate på linje med Norge sett under ett i 2008, med 87
dagopphold pr. 1 000 innbyggere. Deretter har antall dagopphold pr. 1 000 innbyggere for bosatte i
Alta økt til den var på linje med Sør-Varanger i 2011. I 2012 er dagbehandlingsraten for Alta falt noe –
til 102 behandlinger pr. 1 000 innbyggere. Rest Vest-Finnmark har lavest rater for dagbehandling, og
ligger godt under Norge sett under ett i hele perioden (53 – 56 opphold pr. 1 000 innbyggere).
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Figur 30: Antall dagbehandlinger pr. 1 000 innbyggere, boområder i Finnmark og Norge sett under ett,
2008-2012. Kilde: SKDE / NPR.

9.3.2 Polikliniske konsultasjoner
Det har vært en del utfordring knyttet til rapportering fra avtalespesialistene til NPR, og det er kun for
2009, 2011 og 2012 at det foreligger data av tilstrekkelig kvalitet for denne aktiviteten. Rundt en
fjerdedel av alle polikliniske konsultasjoner i Norge disse årene er kontakter hos private spesialister
som har avtale med de regionale helseforetakene. I Finnmark er det polikliniske tilbudet ulikt
organisert vest og øst i fylket. Det er i Vest-Finnmark at det er hjemler for private spesialister (Alta,
Karasjok og Lakselv), mens tilbudet i Øst-Finnmark er konsentrert til Klinikk Kirkenes.
I Finnmark er det bosatte i vertskommunene Hammerfest og Sør-Varanger som har flest polikliniske
kontakter pr. 1 000 innbyggere i hele perioden. Begge disse kommunene har et forbruk som er
høyere enn forbruket i Norge sett under ett. Høyt forbruk av polikliniske konsultasjoner i
vertskommuner er i tråd med tidligere funn for sykehusforbruk i Helse Nord (Heiberg 2012). I 2009
hadde Sør-Varanger kommune nærmere 1 575 polikliniske kontakter pr. 1 000 innbyggere, mens
raten for 2012 var 1 537 kontakter pr. 1 000 innbyggere. Hammerfest kommune hadde henholdsvis
1 290 og 1 479 polikliniske kontakter pr. 1 000 innbyggere i 2009 og 2012. Alta kommune har hatt en
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rate litt under raten for Norge sett under ett i hele perioden, med 825 konsultasjoner pr 1 000
innbyggere i 2009, 1 247 konsultasjoner pr. 1 000 innbyggere i 2011 og 1 096 konsultasjoner pr.
1 000 innbyggere i 2012.

Antall polikl. kons. pr. 1000 innbyggere
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Figur 31: Antall polikliniske konsultasjoner pr. 1 000 innbyggere, boområder i Finnmark og Norge sett
under ett, 2008-2012 (2009, 2011 og 2012 inkludert private avtalespesialister, markert med ▲). Kilde:
SKDE / NPR.
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9.3.3 Forbruksmønstre og pasientstrømmer
I dette avsnittet skal vi se nærmere på hvor pasienter bosatt i ulike deler av Finnmark behandles.
Eget lokalsykehus

UNN

Private sykehus

Andre

Kjønns- og aldersstandardisert rate pr 1.000 innbygger
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65 %
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50
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Hammerfest

Rest VestFinnmark

Sør-Varanger

Rest Øst-Finnmark

Figur 6Figuren over viser årlig antall døgninnleggelser pr. 1 000 innbyggere for de fem boområdene i
Finnmark, og hvor pasienter fra boområdene har vært behandlet. Siden behandlingssted her er av
interesse, er også overføringer mellom sykehus tatt med, slik at alle døgninnleggelser inngår i raten.
For bosatte i vertskommunene Hammerfest og Sør-Varanger var nærmere 8 av 10 døgninnleggelser
ved eget lokalsykehus (79 % og 77 %). For disse kommunene var 14 % og 15 % av innleggelsene
ved UNN og 5 % og 8 % ved andre sykehus.
9.3.3.1 Døgninnleggelser
Alta (65 %), Rest Vest-Finnmark (70 %) og Rest Øst-Finnmark (62 %) har betydelig lavere andel av
døgninnleggelsene ved eget lokalsykehus, og høyere andel av innleggelsene ved UNN (henholdsvis
24 %, 21 % og 20 %) enn hva som er tilfelle for vertskommunene Hammerfest (79 % ved eget
lokalsykehus og 14 % ved UNN) og Sør-Varanger (77 % ved eget lokalsykehus og 15 % ved UNN).
Bosatte i Alta, Rest Vest-Finnmark og Rest Øst-Finnmark har også noe høyere andel innleggelser
ved andre offentlige sykehus, særlig bosatte i Rest Øst-Finnmark. Dette skyldes at mange i dette
boområdet legges inn ved Klinikk Hammerfest.
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Figur 32: Årlig antall døgninnleggelser pr. 1 000 innbyggere, etter boområde og behandlingssted,
perioden 2008-2012. Kilde: SKDE / NPR.

I tillegg til hvor pasienter fra ulike boområder er behandlet, skal vi også se litt på hvilken type
18
helsehjelp som er gitt gjennom døgninnleggelser. Medisinsk øyeblikkelig hjelp dominerer blant
døgninnleggelsene i sykehus, og dominerer aller mest i vertskommunene Hammerfest (53 %) og SørVaranger (58 %), jfr. Figur 33. Siden informasjon om forbruket i sykestuene ikke er tatt med her er det
mulig at forskjellen i forbruksprofil mellom vertskommunene og de andre boområdene er noe mindre
enn hva som fremgår her.
Kirurgisk øyeblikkelig hjelp er en relativt liten del av virksomheten, med 6-9 % av det totale antallet
døgninnleggelser i boområdene.
Den elektive, eller planlagte, behandlingen utgjør rundt 30-40 % av døgninnleggelsene i boområdene.
Omfanget av denne virksomheten er omtrent like stor for medisinsk og kirurgisk behandling i
boområdene.
Arbeidsgruppen for sykestuemedisin belyser forbruket av døgninnleggelser i sykehus. Vi skal derfor
ikke beskrive døgninnleggelsene ytterligere her.

18

Type helsehjelp er definert med utgangspunkt i om innleggelsen er gitt en medisinsk eller kirurgisk
DRG og hvilken hastegrad som er definert for innleggelsen (ø-hjelp innen 24 timer eller elektivt
(planlagt)). Restkategorien «Annet» består av døgninnleggelser som ikke er kodet med medisinsk
eller kirurgisk DRG eller som har annen hastegrad enn ø- j
v (f.
. ‘Dø v
om ’).
Nyfødte barn er den største enkeltgruppen av døgninnleggelser som her er gruppert til kategorien
«Annet».
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Figur 33: Årlig antall døgninnleggelser pr. 1 000 innbyggere, etter boområde og type helsehjelp, perioden
2008-2012. Kilde: SKDE / NPR.

9.3.3.2 Dagbehandling
Dagbehandling består av innleggelser hvor overnatting ikke er planlagt, samt dialyse og poliklinisk
dagkirurgi. Det har vært en del endringer i klassifiseringen av dagbehandling i perioden vi her ser på,
og dialysebehandlingen er repetitiv og høyfrekvent og påvirker dermed raten i stor grad.
Dagbehandling er slik sett en utfordrende kategori å beskrive.
En stor del av dagbehandlingen for de bosatte i Alta gjennomføres lokalt (37 %). Klinikk Hammerfest
ivaretar 13 % av dagbehandlingen, UNN ivaretar 34 %, private sykehus ivaretar 7 % og andre
behandlere ivaretar 9 %. Sammenlignet med de andre boområdene, behandles flere på UNN, privat
og hos andre behandlere. Unntaket er Rest-Vest-Finnmark, som har en lignende profil, med unntak
for at få herfra behandles på Alta helsesenter.
Det er dialysebehandling som dominerer aktiviteten ved Alta helsesenter og stort sett all slik
behandling gjøres her for befolkningen i Alta kommune (98 % av all registrert dialysebehandling). I
tillegg gjøres det en del dagkirurgi her (12 % av all dagkirurg for Altabefolkningen).
Dagkirurgi gjøres ellers på Klinikk Hammerfest (28 %), ved UNN (31 %), private sykehus (14 %) og
andre offentlige sykehus i eller utenfor Helse Nord RHF (14 %).
Øvrige innleggelser uten planlagt overnatting foregår i det vesentlige ved UNN (81 %), andre
offentlige sykehus (14 %) og private sykehus (4 %).
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Figur 34: Årlig antall dagbehandlinger pr. 1 000 innbyggere, etter boområde og behandlingssted,
perioden 2008-2012. Kilde: SKDE / NPR.

9.3.3.3 Polikliniske konsultasjoner
Siden data fra avtalespesialistene mangler for årene 2008 og 2010, er det i Figur 35 valgt å vise rater
for 2012. Det er stor variasjon i poliklinikkforbruket, med rundt 1 500 konsultasjoner pr. 1 000
innbyggere i vertskommunene og rundt 1 000 konsultasjoner pr. 1 000 innbyggere i de øvrige
boområdene.
Den lave raten for Rest Vest-Finnmark henger antakelig sammen med at
kommunenummer mangler i rapportert avtalespesialistvirksomhet hos spesialist i Lakselv. Forbruket
kan dermed ikke deles opp på boområder, men det er naturlig til å anta at mange av konsultasjonene
gjelder pasienter i Rest Vest-Finnmark.
De private avtalespesialistene er en viktig aktør i Vest-Finnmark. De gir et lokalt tilbud særlig til
bosatte i Alta og Rest Vest-Finnmark, hvor 26 % av de polikliniske konsultasjonene var hos privat
avtalespesialist. Det er ellers verdt å merke seg at aktiviteten ved spesialistpoliklinikken i Alta er høy
(31 % av de polikliniske konsultasjonene for bosatte i kommunen), og Altabefolkningen får dermed
samlet sett over halvparten av sitt polikliniske forbruk dekket lokalt.
Polikliniske konsultasjoner analyseres inngående av arbeidsgruppen for poliklinikk og dagkirurgi, og
kommenteres derfor ikke nærmere her.
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Figur 35: Antall polikliniske konsultasjoner pr. 1 000 innbyggere, etter boområde og behandlingssted,
2012. Kilde: SKDE / NPR.

9.4

Effekt for lokalisasjon Hammerfest sykehus av de foreslåtte endringer

De foreslåtte aktivitetsendringene i Alta vil blant annet påvirke pasientgrunnlaget ved lokalisasjonen
Hammerfest sykehus. Figuren under viser hvor stor del av den totale aktiviteten for populasjonen fra
Alta kommune som er foreslått endret og desentralisert fra Hammerfest.

Figur 36: Behandlingssted for pasienter fra Alta med behov for spesialisthelsetjenester 2012. Basert på
arbeidsgruppenes forslag.
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Ved å se på de foreslåtte endringene av spesialisthelsetjenester i Alta, og hvor pasientene som
foreslås å gis et desentralisert tilbud i dag mottar sin behandling, vil si kunne si noe om den
aktivitetsmessige konsekvensen for lokalisasjonen Hammerfest sykehus.

Figur 37: Endring ved Hammerfest sykehus som følge av foreslåtte endringer i pasientaktivitet som følge
av dette prosjektet.

Den foreslåtte økningen i polikliniske konsultasjoner ved spesialistpoliklinikken i Alta, vil medføre en
forventet reduksjon i dagens aktivitet (basisår 2012) ved Hammerfest sykehus på 12 %. Den
tilsvarende endringen for dagkirurgi vil være en reduksjon på 7 %, og for heldøgninnleggelser vil den
planlagte endringen ved sykestua i Alta utgjøre en reduksjon på 2 % i forhold til dagens aktivitet.

9.5

Sammenligning av et utvalg lokalsykehus i Helse Nord

I dette avsnittet sammenlignes aktiviteten ved et utvalg lokalsykehus i Helse Nord. Det er her ønskelig
å illustrere størrelse på aktivitet ved noen av de minste lokalsykehusene i Helse Nord, som
sammenligningsgrunnlag for den aktiviteten som fortsatt vil være ved Finnmarkssykehuset, klinikk
Hammerfest. Figurene i dette kapitlet illustrerer hvordan aktiviteten i Hammerfest vil påvirkes av den
foreslåtte desentraliseringen av aktivitet til Alta.
Det er spesielt vist størrelsesforhold mellom sammenlignbare enheter innen medisinsk avdeling og
billeddiagnostisk (radiologisk) avdeling, da dette vil påvirkes av de foreslåtte endringene i
dimensjonering av sykestue / hybridavdeling i Alta og opprettelse av et lokalt billeddiagnostisk tilbud i
Alta.
Mosjøen har det minste opptaksområdet på omkring 16 000 innbyggere. Lofoten, Narvik og Kirkenes
har relativt lik størrelse på sine opptaksområder, med henholdsvis 22 000, 26 000 og 26 000
innbyggere. Hammerfest er det lokalsykehuset med størst opptaksområde på omkring 48 000
innbyggere.
Videre kan det illustreres hvordan forbruksratene pr. 1 000 innbygger for medisinsk ø-hjelp varierer
mellom de ulike boområdene. Det er en viss variasjon og Lofoten og Mosjøen er de boområdene med
høyest forbruksrate pr 1 000. innbygger. Samtidig er Hammerfest og Kirkenes de boområdene med
lavest forbruksrate. Snittet for Norge ligger på 88 medisinske ø-hjelpsinnleggelser pr 1 000 innbygger.
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Figur 38: Forbruksrate pr. 1000 innbygger i eget opptaksområde for et utvalg lokalsykehus i Helse Nord.
Kilde: SKDE / NPR.

Det er valgt å se på medisinsk ø-hjelp som et uttrykk for forbruk av tjenester innen indremedisin på
grunn av noe ulik organisering av medisinske avdelinger mellom sykehus.
Figuren under viser størrelsen på aktiviteten ved klinikk Hammerfest før og etter den foreslåtte
desentraliseringen av aktivitet til Alta.

Figur 39: Aktivitet innen døgnopphold, dagbehandling og poliklinikk for et utvalg lokalsykehus i Helse
Nord. Aktivitetstall for Hammerfest før og etter desentralisering av aktivitet til Alta. Kilde:
Lokalsykehusene Vefsn, Kirkenes, Narvik, Hammerfest og arbeidsgruppene.

Med det foreslåtte tilbudet ved Alta helsesenter, vil aktiviteten ved Hammerfest sykehus reduseres
med totalt 9 % for aktivitet innen døgnopphold, dagbehandling og poliklinikk. Reduksjonen er størst
innenfor polikliniske konsultasjoner. Aktiviteten ved Hammerfest sykehus vil ved en slik endring ikke
bli betydelig lavere enn aktiviteten ved andre tilsvarende lokalsykehus i Helse Nord slik figuren
illustrerer.
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Dataene er hentet ut fra DIPS for hvert av lokalsykehusene og det har vært påpekt at det forekommer
noe usikkerhet rundt dataene, men vi vurderer at kvaliteten er god nok til å gi en oversikt over
størrelsesforhold og innhold.
Med det foreslåtte tilbudet innen billeddiagnostikk ved Alta helsesenter, vil aktiviteten for inneliggende
og polikliniske pasienter ved sykehuset i Hammerfest reduseres med totalt 11 %. Dersom det også
investeres i modaliteten CT i Alta vil aktiviteten ved Hammerfest sykehus reduseres med ytterligere 5
%, totalt 16 %. Den følgende figuren viser aktivitet for alle modaliteter innen billeddiagnostikk for
polikliniske og inneliggende pasienter for et utvalg lokalsykehus i Helse Nord. For sykehuset i
Hammerfest er aktivitetsdataene før og etter desentralisering av aktivitet innenfor MR og ultralyd til
helsesenteret i Alta. Den gjenværende aktiviteten ved sykehuset i Hammerfest etter desentralisering
er ikke helt ulik aktiviteten ved de andre lokalsykehusene, jfr. figur 40.
Det bør imidlertid påpekes at figur 39 og figur 40 kun inkluderer aktivitet fysisk ved Klinikk
Hammerfest. Aktivitet utført ved andre lokalisasjoner er tatt ut av grunnlaget.

Figur 40: Aktivitet for alle modaliteter innen billeddiagnostikk for polikliniske og inneliggende pasienter
for et utvalg lokalsykehus i Helse Nord. Aktivitetstall for Hammerfest før og etter desentralisering av
aktivitet til Alta. Kilde: Lokalsykehusene Vefsn, Kirkenes, Narvik, Hammerfest og arbeidsgruppene.
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10.

Vedlegg 2: ROS-analyser

Risiko- og sårbarhetsanalysen er utarbeidet av prosjektgruppen som består av lederne av
arbeidsgruppene. I tillegg er ROS-analysen behandlet i arbeidsgruppene, og disse har kommet med
sine vurderinger av risiko.
Det har vært ulik prosess for forankring og bearbeiding av ROS-analysen i arbeidsgruppene, og i
arbeidsgruppe for akuttmedisin er ikke forslagene gjennomgått i plenum. Resultatene fra ROSanalysen for denne gruppen er fremkommet ved å beregne gjennomsnittet. Det er ikke mottatt
tilbakemelding fra byggruppen, og gruppe for telemedisin avsluttet sitt oppdrag i høst, og har dermed
ikke kommet med innspill.
Risikoanalysen er basert på forslagene som fremkommer i dette prosjektet. I risikovurderingen er det
tatt utgangspunkt i Helse Nord sin 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 grunnlag for beslutning

I vurderingen som er gjennomført i den enkelte arbeidsgruppe er det lagt til grunn noe ulik tolkning av
kriteriene for konsekvensvurderingen, og kan være noe mer basert på en subjektiv vurdering.
Risikovurderingen som presenteres i dette kapittelet er risiko vurdert før eventuelle tiltak. Ved
gjennomføring av risikoreduserende tiltak vil risiko kunne reduseres til dels betydelig for enkelte av
risikomomentene.
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10.1.1 Visuell fremstilling av risiko
Her er beregnede verdier av risiko satt inn i figuren. Følgende markører er benyttet for de ulike
områdene som risiko er vurdert innen:
= Pasienter

= Økonomi

= Personell

= Annet

= Forskning og utvikling

Figurene under viser eksempel på en grafisk fremstilling av risiko.
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3.1

1

2

3

4

5

Ufarlig

Uønsket

Uheldig
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I figuren over er risikomomentenesynliggjort etter kategorier av risikoer. Det er spesielt risikoene
knyttet til personell som er markert høyt.
Risiko knyttet til personell følger blant annet av en vurdering av at økt ambulering av personell fra
Hammerfest til Alta vil svekke fagmiljø i Hammerfest (risiko 2.1). Mulige risikoreduserende tiltak kan
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være å vurdere ambulering fra andre institusjoner. Man kan også vurdere om det skal ansettes leger i
fast stilling ved spesialistpoliklinikken, og ha en ambulering for disse spesialistene til Hammerfest. Det
er også vurdert fra prosjektgruppen at det er høy risiko knyttet til å rekruttere personell. Her vil det
også være mulig å se på eventuell fast ansettelse i Alta som en mulighet, i dette tilfellet kan det
tenkes å utvide den aktuelle søkermassen til stillinger ved å ha flere lokalisasjoner. Andre momenter
som kan tenkes som risikoreduserende tiltak er å se på mulighet for å tilby deltidsstilling som
avtalespesialist i kombinasjon med en stilling i Helseforetaket.
Arbeidsgruppen har i tillegg vurdert høy risiko knyttet til usikkerhet rundt finansiering av prosjektet.
Flere grupper påpeker at det er høy risiko knyttet til å skulle dekke eventuelle økte driftskostnader
innenfor Finnmarkssykehusets rammer på grunn av en allerede presset økonomisk situasjon ved
sykehuset.
Nedenfor følger en presentasjon av den enkelte arbeidsgruppes risikovurdering. (NB! Resultat fra
akuttgruppen er ikke behandlet i plenum i gruppen, og det har ikke vært nok tid til en
kvalitetssikringsrunde):
10.1.2 Kvantifisering av risiko for tilbudet til pasientene som følge av økt tilbud lokalt i Alta
Nr

Risiko

1.1

Ventetider, kan være lengre ved en
desentralisert avdeling innen
spesialister med mindre hyppig
ambulering
Poliklinikk

1.2

S

K

S*K

1

3

3

1

3

3

Sykestue

1

3

3

Billeddiagnostikk

1

3

3

Fødetilbud

1

3

3

Akuttmedisin

1

3

3

Laboratoriemedisin

1

3

3

Forsinkelse til sykehus
2

4

8

Poliklinikk

2

4

8

Sykestue

2

4

8

Billeddiagnostikk

2

4

8

Fødetilbud

2

4

8

2

4

8

Akuttmedisin
Ønske å presisere punktet:

Risikoreduserende tiltak (ansvarlig
i parentes)
FIKS-prosjektet vil føre til felles
ventelister pr fagområde på tvers av
lokalisasjoner.

Ved en foretaksdrevet sykestue vil
foretakets leger gjøre en helhetlig
vurdering av pasienten, det er også
viktig med en god predefinert
ansvarsdeling mellom
omsorgsnivåene.

Innspill fra deltaker i arbeidsgruppen:
Det viktigste punktet her er at
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Forsinkelse til sykehus som følge av
utvidet sykestuetilbud i Alta)
Laboratoriemedisin
1.3

2

4

8

1,4

4,4

6,2

1

3

3

Sykestue

1

5

5

Billeddiagnostikk

1

5

5

Fødetilbud

2

5

10

Forringer tilbud for de dårligste
pasientene ved Hammerfest sykehus,
som følge av redusert vaktberedskap
Poliklinikk

Akuttmedisin
Ønske fra deltaker i gruppen om å
korrigere teks: Forringer tilbud for de
dårligste pasientene i Vest-Finnmark
ved Hammerfest sykehus, som følge
av redusert vaktberedskap
Laboratoriemedisin
1.4

sengene på sykestuen ikke er definert
i prosjektet. Dette gir også den økte
risikoen.

2

4

8

2

5

10

2

4

8

1

4

4

Sykestue

2

4

8

Billeddiagnostikk

2

4

8

Fødetilbud

2

4

8

2

4

8

2

4

8

K

S*K

Dårligere kvalitet på tilbud på grunn
av få pasienter og små fagmiljø i Alta
Poliklinikk

Akuttmedisin
Bredden i tilbudet er det samme som
tidligere, arbeidsgruppen ser ikke at
det er sannsynlig at endringen skal
føre til dårligere tilbud
Laboratoriemedisin

Viktig å sørge for god dekning av
spesialister i Hammerfest, selv ved
økt ambulering av spesialister

Styrking av fagmiljøene må gjøres før
ytterligere ambulering iverksettes for å
sikre robustheten og redusere
sårbarheten.

Viktig å sørge for god fagoppdatering
for ansatte i Alta

10.1.3 Kvantifisering av risiko knyttet til personell
Nr

Risiko

2.1

Økt ambulering vil svekke
vedkommende fagmiljø.
Enkelte spesialiteter ved Hammerfest
sykehus er i dag marginalt bemannet
(Ortopedi, radiologi og kirurgi).
Utfordring med økt ambulering i Alta.

S

3

4,4

13,2

Risikoreduserende tiltak (ansvarlig
i parentes)
Sørge for at miljøet i Hammerfest blir
mer robust, øke antall legespesialist
stillinger ved sykehuset kan gi en
mulighet for en bredere kompetanse i
fagmiljøet til Finnmarkssykehuset
generelt.
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Poliklinikk

3

3

9

Sykestue

3

4

12

Billeddiagnostikk

3

5

15

Fødetilbud

3

5

15

Akuttmedisin
Ønsker å presisere at dette punktet
også gjelder konsekvenser for
pasienter. Arbeidsgruppen vurderer at
det er marginal bemanning i flere
spesialiteter (også innen anestesi,
indremedisin, gynekologi og pediatri)
Laboratoriemedisin
2.2

Rekruttering kan være en utfordring
på grunn av krav om ambulering.

15

3

5

15

5

15

Poliklinikk

3

5

15

Sykestue

3

5

15

Billeddiagnostikk

3

5

15

3

5

15

3

3

9

3

5

15

5

1

5

5

1

5

Sykestue

5

1

5

Billeddiagnostikk

5

1

5

Fødetilbud

5

1

5

Akuttmedisin

5

1

5

Laboratoriemedisin

5

1

5

5

1

5

Akuttmedisin
(red.kommentar: stor spredning i
innspill fra gruppens deltakere)
Laboratoriemedisin (Ett
gruppemedlem fra Alta mener at risiko
blir 3x3=9)

2.3.1

5

3

Fødetilbud (Ett gruppemedlem
fra Alta mener at risiko blir 2x3=6)

2.3

3

Kommunalt ansatte som jobber med
cellegift og dialyse vil måtte bytte
arbeidsgiver.
Poliklinikk

Innspill fra føde-gruppen: Jordmødre
som jobber på fødestuen må bytte
arbeidsgiver

Innspill fra deltaker i
arbeidsgruppen: Styrkingen av
fagmiljøene ved H-Fest sykehus i
form av flere legestillinger må
gjøres før ytterligere ambulering
iverksettes.

Opprette avtaler om ambulering som
er innen rimelighetens grenser.
Spesialister må være fleksible, være
forberedt på mer ambulering.

Sørge for mest mulig like
arbeidsbetingelser
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2.3.2

Innspill fra føde-gruppen: Kommunalt
ansatte jordmødre sier opp

2.4

Økt aktivitet i Alta kan føre til
nedbemanning ved sykehuset innen
poliklinikker.
Poliklinikk

3

3

9

2

1

2

2

1

2

Sykestue

2

1

2

Billeddiagnostikk

2

1

2

Fødetilbud

4

2

8

Akuttmedisin
(red.kommentar: stor spredning i
innspill fra gruppens deltakere)

Laboratoriemedisin
2.5

Redusert beredskap/økt vikarbruk ved
Hammerfest sykehus ved økt
reising/ambulering til Alta.
Poliklinikk (Gruppen mener at
redusert beredskap er dekket i et
tidligere punkt, og at dette punktet blir:
Økt vikarbruk ved Hammerfest
sykehus ved økt reising/ambulering til
Alta.)
Sykestue (Gruppen mener at
redusert beredskap er dekket i et
tidligere punkt, og at dette punktet blir:
Økt vikarbruk ved Hammerfest
sykehus ved økt reising/ambulering til
Alta.)
Billeddiagnostikk
Fødetilbud (Ett gruppemedlem
fra Alta mener at risiko blir 3x3=9)
Akuttmedisin
(red.kommentar: stor spredning i
innspill fra gruppens deltakere)

2.6

3

3

9

2

1

2

3

4

12

3

4

12

3

4

12

3

4

12

3

4

12

3,6

2,7

9,7

Laboratoriemedisin (Ett
gruppemedlem fra Alta mener at risiko
blir 3x3=9)

3

4

12

Mangel på fleksible løsninger mellom
private avtalespesialister og HF

3,1

3,6

11,1

Legge en plan for mulighetsrom for
frigjort aktivitet ved Hammerfest

Sikre at pasientgrunnlaget ikke
svekker H-fest sykehus som
utdanningsinstitusjon før dreining
av aktivitet. Eks. Arbeide tett med
spesialitetskomiteene i
legeforeningen.

Flere baser kan imidlertid også være
motiverende og rekrutterende i seg
selv.

H-Fest sykehus har erfaring med
at det mangler nøkkelpersonell
bosatt i H-fest som kan komme
inn i forbindelse med store
hendelser. (bussulykken nov-11,
øvelse ”Raggsokk”mars 2013)

Et forslag kan være at
avtalespesialister kan ha praksis på
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sykehus for kompetanseutvikling, det
kan eventuelt også tenkes løsning for
delte stillinger, der en avtalespesialist
inngår i sykehusets vaktordning. Dette
må vurderes nærmere juridisk sett.
Poliklinikk

3

3

9

Sykestue

3

4

12

Billeddiagnostikk

2

4

8

Fødetilbud

4

4

16

3,3

3,2

10,6

5

2

10

2,6

3,4

Akuttmedisin
(red.kommentar: stor spredning i
innspill fra gruppens deltakere)
Laboratoriemedisin
2.7

Nytt punkt foreslått fra akuttgruppen:
For få stillinger til å dekke økt bruk av
ambulansebiler

8,8

Har avdekket at det er for få hjemler i
dag

10.1.4 Kvantifisering av risiko knyttet til utdanning og forskning
Nr
Risiko
S
K
S*K Risikoreduserende tiltak (ansvarlig
i parentes)
3.1

Svekke sykehuset som en
utdanningsinstitusjon. Økt volum av
enkle inngrep ved
spesialistpoliklinikken kan svekke
mengdetrening ved sykehuset for
turnusleger og LIS leger.

1

5

5

Poliklinikk

1

5

5

Sykestue

1

5

5

Billeddiagnostikk

1

5

5

Fødetilbud

1

5

5

Akuttmedisin
(red.kommentar: stor spredning i
innspill fra gruppens deltakere)
3

4,1

12,4

Mest sannsynlig grunnlag for å ha
LIS-lege tilstede ved
spesialistpoliklinikken i perioder innen
ortopedi og indremedisin. Dette kan
bli en utfordring i og med at det
kanskje må godkjennes. Vurdere om
noe av ambuleringen kan legges til
utdanningen (utdanningskomiteen må
vurdere om dette er forsvarlig).

Kommentar fra deltaker fra
Hammerfest: En gjennomgang
av om økonomien er bærende
ved å dreie utdanningen til
spesialistpoliklinikken må gjøres
først. LIS-leger i anestesiologi kan
eksempelvis ikke stå alene 14 mil
fra nærmeste spesialist.
Kommentar fra deltaker Alta:
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Spesialisthelsetjenesten som
utføres i Alta er også en del av
utdanningsinstitusjonen
Finnmarksykehuset for LIS og
turnus

3.2

Laboratoriemedisin

1

5

5

Manglende spesialistdekning

3,4

3,4

11,4

Poliklinikk

2

3

6

Sykestue

3

4

12

Billeddiagnostikk

4

3

12

Fødetilbud

4

3

12

Akuttmedisin
3,3

4,3

14,1

4

3

12

3

3

9

Poliklinikk

3

3

9

Sykestue

3

3

9

Billeddiagnostikk

3

3

9

Fødetilbud

3

3

9

Akuttmedisin

3

3

9

Laboratoriemedisin

3

3

9

1

4

4

1

4

4

Sykestue

1

4

4

Billeddiagnostikk

1

4

4

Fødetilbud

1

4

4

Laboratoriemedisin
3.3

3.4

Mulighet for å undervurdere behov for
kompetanseøkning for støttepersonell

LIS-leger i ambulering vil ikke
nødvendigvis få tilstrekkelig
mengdetrening.
Poliklinikk

Akuttmedisin
2,2

3,7

7,9

Rekrutteringsplan

Det foreligger ikke en konkret plan
pr. i dag og det foreligger heller
ikke økonomiske midler pr. i dag.
Dette må på plass først.

Sørge for god opplæring av
støttepersonell, eventuelt å vurdere
oppgaveglidning.

Hospitering på sykehus

Vurdere det enkelte fagområde og
legge en god plan for opplæring av
LIS-leger

Det vil være varierende mulighet
innen faggruppene om LIS-lege
kan ambulere alene, som nevnt
kan ikke LIS-lege innen
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anestesiologi gjøre det.
Laboratoriemedisin

1

4

4

10.1.5 Kvantifisering av risiko for den økonomiske situasjonen
Nr

Risiko

S

K

S*K

4.1

Manglende finansiering av de
foreslåtte endringene

4

3

12

Poliklinikk

4

3

12

Sykestue

4

3

12

Billeddiagnostikk

4

3

12

Fødetilbud

4

3

12

Akuttmedisin

3,1

4,1

13

4

3

12

3,2

3

9,6

1

3

3

Sykestue

4

3

12

Billeddiagnostikk

4

3

12

Fødetilbud

4

3

12

Laboratoriemedisin (Ett
gruppemedlem fra Hammerfest mener
at risiko blir 4x4=16)
4.2

Endringer i tilknytningsform for
sykestua fører mulig reduksjon i
inntekt
Poliklinikk

Akuttmedisin

Laboratoriemedisin (Ett
gruppemedlem fra Alta mener at risiko
blir 3x3=9)

4.3

Feil i økonomigrunnlag

2

2,8

5,6

4

3

12

3,4

2,3

7,7

Risikoreduserende tiltak (ansvarlig
i parentes)
Identifiser mulige
finansieringsløsninger og
tilskuddsordninger

Pr. i dag foreligger det kun midler
til psykiatriprosjektet og 20 mill. til
med. tekn. utstyr. Øvrige midler
tas fra Finnmarkssykehuset. For å
gjennomføre endringene
forsvarlig må friske økonomiske
midler inn.

Identifisere tilskuddsordninger, og
krav og konsekvenser som følge av
disse.

Den største risikoen er at
sykestuen blir så dyr å drifte at
det gir et dårligere tilbud alle
pasientene i Vest-Finnmark

Kvalitetssikring av økonomigrunnlag
gjennomført sammen med
Finnmarkssykehuset
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Poliklinikk

4

1

4

Sykestue

4

1

4

Billeddiagnostikk

4

1

4

Fødetilbud

2

3

6

Akuttmedisin
3,2

3,7

11,6

3

4

12

S

K

S*K

2

2

4

2

2

4

Sykestue

2

2

4

Billeddiagnostikk

2

2

4

Fødetilbud

2

2

4

2,9

2,4

6,9

2

2

4

Laboratoriemedisin

Det er avdekket feil i
økonomigrunnlaget som enkelte
forslag bygger på i rapporten som
igjen gjør ROS-analysene
krevende. Forslagene
opprettholdes på tross av dette.

10.1.6 Kvantifisering av andre risiki
Nr

Risiko

5.1

Pasientlekkasje ut fra
Finnmarkssykehusets opptaksområde
dersom aktivitet ikke opprettes i Alta.
Poliklinikk

Akuttmedisin
Laboratoriemedisin
5.2

For dårlig
samhandling/kommunikasjon mellom
helseforetak og kommune

3

3

9

Poliklinikk

3

3

9

Sykestue

3

3

9

Billeddiagnostikk

3

3

9

Fødetilbud

3

3

9

2,3

2,7

6,2

Akuttmedisin

Risikoreduserende tiltak (ansvarlig
i parentes)
Antas å ikke være større enn i dag.

Gode, klare samarbeidsavtaler
mellom helseforetak og kommune
Forbedre kontaktpunkter ut mot
kommunen, allmennleger
Forbedre kontaktpunkter mellom
desentralisert avdeling og sykehuset,
både faglig og administrativt.
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Laboratoriemedisin
5.3

Organiseringen kan føre til suboptimalisering, for eksempel ved at
man kun ser på tilbudet i Alta og ikke
totalen for Finnmarkssykehuset,
Kan velge uhensiktsmessig
organisering.
Poliklinikk

3

3

9
Vurdere ulike organisatoriske
løsninger og effekter av disse.

3

3

9

3

3

9

Sykestue

3

3

9

Billeddiagnostikk

3

3

9

Fødetilbud

3

3

9

Akuttmedisin

Laboratoriemedisin
5.4

Samhandlingsreformen – kan være
uklart hvilke typer pasienter som skal
være kommunale og være
spesialisthelsetjenestens ansvar
Poliklinikk

2,7

3,8

10,2

3

3

9

3

3

9

3

3

9

Sykestue

3

3

9

Billeddiagnostikk

3

3

9

Fødetilbud

3

3

9

Akuttmedisin

3

2,8

8,5

Laboratoriemedisin

3

3

9

Prosjektet burde vært lagt under
Finnmarkssykehusets direktør slik
de øvrige 4 store prosjektene er. (
nye Kirkenes, nye H-fest,
rus/psykiatri og samisk helsepark)
Dette for å ha en god total
oversikt over økonomien. Slik det
er nå er dette løsrevet fra øvrige
prosjekt i Finnmarkssykehuset og
vil kunne gi store konsekvenser
for nevnte prosjekter.

Tydelig avgrensning mellom
kommunale pasienter og pasienter
innen spesialisthelsetjenesten.
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11. Vedlegg: rapporter fra
arbeidsgruppene
Vedlegg 1 – Poliklinikk
Vedlegg 2 – Sykestue
Vedlegg 3 – Telemedisin
Vedlegg 4 - Billeddiagnostikk
Vedlegg 5 – Fødemedisin
Vedlegg 6 – Akutt
Vedlegg 7 – Bygg - statusgjennomgang eksisterende bygningsmasse
Vedlegg 8 – Laboratoriemedisin

89

12.

Referanser

Aaraas I. Sykestuer i Finnmark. En studie av bruk og nytteverdi. ISM skriftserie nr 45 B, Universitetet i
Tromsø, 1998.
Helsedirektoratet 2011. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, IS-1369 Veileder.
Erlend Hammer (red.). Rom for helse: hovedtrekkene i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie.
Landsverneplan for helsesektoren. Oslo: HOD 2012
Helse Vest RHF 2013. Sluttrapport «Framtidas lokalsjukehus – utviklingsprosjektet ved Nordfjord
sjukehus».

90

