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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  

 Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 21. oktober 2014 
 
Saksnummer 90/2014 
 
Saksansvarlig:  Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær  
Møtedato:  29. oktober 2014 

 

Referatsaker 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. oktober 2014 
- Referat fra FAMU 22. oktober 2014  
- Referat fra arbeidsutvalget i Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset. 
- SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 – Link: 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samdata-spesialisthelsetjenesten-

2013/Sider/default.aspx 
- Brev fra Nordkapp kommune v/kommuneleger 

- Brev fra Kautokeino kommune 

- Brev fra Vadsø kommune 

- Referat fra Arbeidsutvalgsmøte i Brukerutvalget 20. oktober 2014 

- Høringssvar Strategisk utviklingsplan UNN 

 
 
 
Torbjørn Aas 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 20. oktober 2014 
- Referat fra FAMU 22. oktober 2014 - Ettersendes  
- Referat fra arbeidsutvalget i Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset. 
- Brev fra kommunelegene i Nordkapp kommune 

- Brev fra Kautokeino kommune 

- Brev fra Vadsø kommune 
 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samdata-spesialisthelsetjenesten-2013/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samdata-spesialisthelsetjenesten-2013/Sider/default.aspx
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Referat Informasjons- og drøftingsmøte  

Dato: 20. oktober 2014 kl. 09.00 – 11.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes, Tana, Karasjok og Alta  
 

Arbeidstaker Organisasjon  

Baard Martinsen NITO BM 

Evy C. Adamsen Norsk sykepleierforbund EA 

Grethe Tørres Norsk Ergoterapeut forbund GT 

Marit Rakfjord Delta MR 

Ole I. Hansen Fagforbundet OIH 

Runar Solem Rest Akademikerne RS 

Michael Sommer Norsk psykologforening MS 

 

Vernetjenesten  

Solveig Nilsen Foretaksverneombud 

 

Arbeidsgiver Stilling 

Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær / Referent 

Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef 

Ole-Martin Olsen Administrasjonssjef/Foretakscontroller 

Rita Jørgensen Klinikksjef Klinikk Kirkenes 

Stein Erik Breivikås Økonomisjef 

 

Sak nr:  Sakens navn:  Ansvar 

1 Godkjenning innkalling og saksliste OMO 

 Innkalling og saksliste godkjent  

 
Sak nr:  Sakens navn:  Ansvar 

2 Styresaker til styremøte 29. oktober 2014 
(Informasjonssaker) 

OMO 

 Styresak 89/2014 - Tertialrapport for 2. tertial Nye Kirkenes Sykehus 
Klinikksjef Rita Jørgensen informerte kort om status på prosessen. 

 

 

Sak nr:  Sakens navn:  Ansvar 

3 Styresaker til styremøte 29. oktober 2014 
 (Drøftingssaker) 

OMO 

 Styresak 87/2014 - Virksomhetsrapport 9-2014 – Finnmarkssykehuset 
Økonomisjef Stein Erik Breivikås innledet i saken. 
 
Kvalitetsindikatorer: 
Fristbrudd 4 % (økning fra 6 – 28 tilfeller) som er laveste i Helse Nord regionen. 
Ventetid: 84 dager 
Økonomisk resultat: 
Positivt avvik på 3,2 mill. i september – hittil i år på +5,3 mill. 
Økonomiske tiltak: 
Tiltak gjennomført er 11 mill. hittil i år. Dette er noe lavere enn forventet. 
Prognose: 
Opprettholder prognose på +10 mill. som er 5 mill. lavere enn krav fra RHFet. 
Aktivitet: 
Etter plan i somatikken, men høyere enn fjoråret. 
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Sykefravær 
8,1 % i september som er litt over gjennomsnittet i Helse Nord. 
 
Spørsmål / kommentarer fra arbeidstakerorganisasjoner. 
Hva er grunnen til lavere aktivitet i Rus?  
Hva er grunnen til økningen i fristbrudd? 
Pasientreiser har fortsatt overforbruk – hjelper tiltakene som er igangsatt? 
 
Arbeidsgiver svarer: 
Lavere aktivitet i Rus hittil i år er fordi det har vært få henvisninger og pasienter har 
gitt avbud, eller ikke møtt opp.  
Fristbrudd: Økningen i fristbrudd er pga. sykemeldinger i Kirkenes og Karasjok.  
Pasientreiser: Økning av antall saker grunnet flere reiser og flyprisene øker med ca. 
20 %. 

 Styresak 88/2014 - Handlingsplanen ”Fra biologisk terapi til helhetlig behandling. 
Plan for revmatologi Helse Nord 2014–2019” 
Medisinsk fagsjef Harald Sunde innledet i saken. 
 
Spørsmål / kommentarer fra arbeidstakerorganisasjoner: 
Er det vurdert mer ambulering fra Kirkenes/Karasjok til Alta og Hammerfest? 
Arbeidstaker siden er fornøyd med høringsuttalelsen. Støtter foretaket om at SKDE 
må inn i bildet for å se på pasientgrunnlaget før antall stillinger fastsettes. 
 
Arbeidsgiver svarer: 
Det arbeides med endring i ambulering, men arbeidet er ikke sluttført. Revmatolog 
fra Kirkenes ambulerer til Karasjok 12 uker årlig. Det har ikke lykkes å få endre 
ambulering til andre lokasjoner.  

 

 
 

Sak nr:  Sakens navn: Eventuelt Ansvar 

4 Lederutvikling: 
Spørsmål / kommentarer fra arbeidstakerorganisasjoner: 
Arbeidstakerorganisasjonene ønsker informasjon om lederutvikling på neste møte. 
 
Arbeidsgiver svarer: 
Det settes opp egen sak på dette til neste Informasjons- og drøftingsmøte. 

LEN 

 
Møtet avsluttet kl. 09.40 



 

 
Referat møte i FAMU – Finnmarkssykehuset 
22.10.14 kl 0830-1130.  
Via telematikk. 
 
Til stede:  
Arbeidstakerrepresentanter: 
Solveig Nilsen (referent) 
Baard Martinsen 
Anita Danielsen 
Marit Rakfjord 
 
Arbeidsgiverrepresentanter: 
Torbjørn Aas, leder 
Vigdis Kvalnes 
Rita Jørgensen 
 
Andre: 
Terje Ryeng, sak 70/14 
Andreas Ertesvåg, sak 71/14 
Lisbeth Jordbru, Sør-Varanger BHT 
 
Sak 68/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saker til eventuelt. 
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Sak 69/14 Godkjenning av protokoll 17.09.14 
Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes. 
Vedtak: Protokoll godkjennes. 
 
Sak 70/14 Status klima- og miljøsertifisering 
Terje Ryeng orienterer om status.  
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
  
Sak 71/14 Status medarbeiderundersøkelsen 
Alle helseforetakene i Helse Nord skal gjennomføre en felles medarbeiderundersøkelse høsten 2014. 
FAMU får en oppdatert status for gjennomføringen i Finnmarkssykehuset. 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU sine medlemmer skal bidra til en vellykket 
gjennomføring gjennom å informere om, og følge opp undersøkelsen på sine arenaer.   
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. FAMU sine medlemmer skal bidra til en vellykket 
gjennomføring gjennom å informere om, og følge opp undersøkelsen på sine arenaer.   
 
Sak 72/14 Status/oppfølging overtid 
FAMU får en oversikt over AML-brudd i klinikkene. Klinikksjefene orienterer om status og oppfølging i 
sin klinikk. 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 



 

Sak 73/14 Status bruk av HMS-midler 2014 
Klinikksjefene orienterer om status for bruk av HMS-midler i sin klinikk. 
 
Forslag til vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Sak 74/14 Styresaker 
FAMU behandler styresakene i et HMS-perspektiv. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Sak 75/14 Orienteringssaker 

1. Referat Kvamråd klinikk Kirkenes. 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering. 
 
Sak 76/14 Eventuelt 

1. Bruk av dytt.no 
Foretaket har fått spørsmål om bruk av dytt.no.  
Vedtak: FAMU avslår tilbud om å bruke dytt.no. 

 
Sak 77/14 Saker til neste møte 
HMS-prisen 
Møteplan FAMU 2015 
Rapportering status vedtak i FAMU 
Styresaker 
Vurdering av HMS-midler 



 

 

Referat fra møte i Arbeidsutvalget 20. oktober 2014 på sykehusets IKT møterom. 

 
Tid: 20. oktober 2014 
Start:  kl 09:30 - 14:30 
 

Til stede :   Jørgen Dahl, Kjell Johansen, Unni Salamonsen 

   
Saksliste: 
 

AU   1/14 Høring pasienttransport med forslag til uttalelse 

 

Brukerutvalget er positive til hovedprinsippene for endring/forenkling som foreslås i høringsnotatet.  

Reise til/fra behandling i Finnmark er tidskrevende pga av avstander og uforutsigbart vær.  

Lang reisevei til behandler gir økte kostnader til kost og losji.  

Satsene til dette er ikke i samsvar med de faktise utgiftene noe som gir negative konsekvenser for 

pasienter som må overnatte. 

 

Vi påpeker nødvendigheten av praktisk bistand til å fremme krav om dekning av reise og 

oppholdsutgifter til de som har behov for det. 
 
Pasientreiser lukker for all kundebehandling utenom vanlig kontortid. Dette samsvarer ikke med de 

behov som oppstår når pasienter utskrives etter kontortid. 

Brukerutvalget ønsker spesielt at man verner om pasienter som har lang reisevei, som reiser ofte 

og som er sykest. 
 

Behovet for effektiviseringen i helsevesenet må likevel ikke gå på bekostning av pasientene. At 

egenandelstaket ikke forandres i negativ retning er bra. 

Standard sats for bruk av bil, kost og losji bør være i tråd med gjeldende satser for staten. 

 
 
 
Styresak 87/14  Kvalitetsrapporten 
 

AU har behandlet Kvalitetsrapporten i møte den 20.10-14 og tar den til orienering 

 

Styresak 88 /14 Høring: Plan for revmatologi 2014-2019. 

 
AU har behandlet plan for revmatolig 2014-2019 og stiller seg bak forslag fra administrerende 

direktør. 

 
 
AU   2/14 Innspill til BU-protokollen fra Marit Laursen - sendt tidligere 
 

Leder tar nærmere kontakt med Marit Laursen og Renate Jakobsson for å avklare nærmere. 

 
AU   3/14 Budsjett 2015 
 
Forslaget til budsjett sendes administrasjonen ved Ole Martin Olsen. 
 



 

 

 

AU   4/14 Møteplan 2015 

 

Saken tas på mail. 

 

AU   5/14 Fellesmøte i RBU  

 

Det ble orientert fra Jørgen Dahl, oppnevnt fra RBU og Unni Salamonsen, Finnmarkssykehusets 

BU om deltakelse på nordnorsk konferanse  "Se mulighetene" - om læring og mestring/pasient- og 

pa  rørendeopplæring 15-16. oktober i Bodø. 

 
AU   6/14 Flyplassfasiliteter 
 

AU behandlet saken og gir følgende uttalelse til Torbjørn Aas: 

 

"Brukerutvalget vil at en skal passere sikkerhetskontrollen på en smidig og anstendig måte. 

Pasienter med fremmedlegeme i eller på kroppen kan ha et personlig kort med nødvendige 

informasjon som kan leses/scannes av sikkerhetskontrollen for å unngå ubehagelige situasjoner.  

 

I ventetiden ber vi om et område med pasientfasiliteter innenfor sikkerhetskontroll sonen.  

Man skal kunne trekke seg tilbake og være skjermet mot støy og innsyn. Det må være mulighet for 

å kunne strekke seg ut på en seng eller sofa. Fasiliteten må inneholde toalett og være lokalisert i 

nærheten av en kiosk/tilgang på mat og informasjonsskjerm om flytider plassert i høyde for 

rullestolbrukere. 
 

Endel flyplasser er ikke bemannet hele dagen. Dette må pasienten opplyses om ved utskriving slik 

at en ikke blir stående utenfor." 

 
 

AU   7/14 Dialogmøte med ledelsen  

    

Møtet ble tidfestet til onsdag 3. desember kl 14-16 i Hammerfest 

 
 
AU   8/14 Solprosjektet 

Kjell Johansen orienterte hvor langt prosjektet er kommet. Det inngått avtale med 

Frivillighetssentralen. 20 personer har meldt sin interesse og blir utstyrt med lik bekledning og 
sentralt plassert i inngangspartiet. 
 
 
AU   9/14 Orientering 

Foretakssekretær Astrid Balto Olsen og  Administrasjonssjef Ole Martin Olsen vil heretter delta på 

brukerutvalgsmøtene. Renate Jakobsson møter etter behov. 

Innkalling og referat fra RBU kommer til BU på mail 

Foretaksledelsen vil ha innkalling til og referat fra AU. 



 

 

Foretaksledelsen seg av både innkalling til og skriving av referat for brukerutvalget. 

Honorering av brukerutvalgets medlemmer skal skje i henhold til tidligere inngått avtale, 

RL 1482. 
 
AU 10/14 Eventuelt 
 
Det ble diskutert hvem som kan representere Brukerutvalget i utbyggingen av 
Spesialishelsetilbudet i Alta/Vest Finnmark. 

AU utvalget ønsker at brukerutvalget skal bli representert med en person som utvalget selv velger.  

 
Referent  
Unni Salamonsen 
Leder 



Honningsvåg, 9. oktober 2014

Administrerende direktør Torbjørn Aas
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Innspill fra kommunehelsetjenesten i Nordkapp til sykestuediskusjonen i styremøtet i

Helse Finnmark 29. oktober 2014

Sykestueavtalen mellom Finnmarkssykehuset og de 15 sykestuekommunene unntatt Alta utløper
1/1-16. Vi har med økende uro registrert stadige signaler fra administrasjonen i
Finnmarkssykehuset hvor man hevder at sykestuene kan erstattes med kommunale

ø-hjelp-plasser. Vi mener dette vil innebære en betydelig svekkelse av helsetilbudet til
befolkningen i de aktuelle kommunene og ønsker derfor å komme med innspill til styret på et
tidlig tidspunkt.

Bakgrunn:
Undertegnede har ledet henholdsvis Helse Nords sykestueutredning i 2006 (Helge Bjøru) og
Finnmarkssykehusets sykestueutredning i 2012 (Erik Langfeldt). Foretaket var godt representert
med fagfolk i begge utvalg. Konklusjonene i de to utredningen var sammenfallende og uten
dissens fra foretakets fagfolk:

Sykestuene har en viktig funksjon i dagens helsetjeneste

Sykestuene har potensiale for å påta seg ytterligere oppgaver, men dette fordrer faglig
støtte fra foretaket.

I samhandlingsreformen ble kommunene pålagt å ha et tilbud om kommunale ø-hjelp-plasser fra
1/1-16. Man skisserte ulike alternativ for funksjonsnivå og omfang, men felles var at man så for

seg at ø-hjelp-plassene skulle kunne håndtere enkelte pasienter med akutt forverring av kjent
kronisk tilstand. Alle kommunene fikk beregnet et antatt behov ut fra folketall og aldersfordeling.
For de 15 sykestuekommunene utgjorde dette til sammen 1 734 liggedøgn på årsbasis, det vil si

4,75 plasser.

I juni -14 vedtok styret i Helse Nord utbygging av totalt 20 sykestueplasser i Alta, hvorav 6 senger
for kommunale tjenester og 14 senger dedikert for spesialisthelsetjenesten. Igjen var foretakets



fagfolk representert i utredningsgruppen, og bekreftet der at man vurderte sykestueplassene

som faglig velbegrunnet.

Vår vurdering:
Sykestuene har vært et spleiselag mellom tre parter. Det økonomiske bidraget fordeler seg slik
per år: Finnmarkssykehuset om lag kr 12-13 millioner, Staten og Helse Nord kr 18 millioner og

kommunene selv kr 20 millioner. Av dette går vel en femtedel til Alta. Faller én av partene ut er

det betydelig risiko for at sykestuene i realiteten legges ned.

Vi er sterkt uenig i at de foreslåtte kommunale ø-hjelp-plassene kan erstatte sykestuene. Det

sies fra Finnmarkssykehusets administrasjon at man ikke kan dokumentere at sykestuene har

funksjoner utover det ø-hjelp-plassene skal ha. Det er da heller ikke mulig pr i dag å konkludere

om dette, siden ingen vet hvilke funksjoner ø-hjelp-plassene faktisk vil ivareta. Kvantitativt er
reduksjonen dramatisk; Nordkapp kommunes behov er estimert til 167 liggedøgn pr år, mens vi i
vår registrering av aktiviteten på sykestua hadde 1058 liggedøgn i 2013. De siste årene har flere

sykestuer utviklet tilbud om cellegiftbehandling, blodoverføringer og ernæring via sentrale
venekateter. Disse tilbudene kommer de desidert dårligste pasientene til gode og sparer dem for

belastende transporter. De kommunale ø-hjelp-plassene er ikke tenkt dimensjonert for å ivareta
disse funksjonene. Vi mener det er foretakets ansvar å dokumentere at kommunale
ø-hjelp-plasser kan erstatte sykestuene og ikke kommunenes ansvar å dokumentere at
sykestuene har funksjoner utover hva man antar ø-hjelp-plassene kan ivareta.

De 15 sykestuekommunene betjener 33 000 personer (45 % av fylkets innbyggere).
Gjennomsnittlig avstand fra sykestuene til sykehus er 191 km (og så er det like langt tilbake).

Avstanden mellom sentrene i de fleste kommunene er så stor at samarbeid om ø-hjelp-plasser

som alternativ til sykehus må anses uaktuelt.

I tråd med konklusjonene fra tidligere nevnte utredninger mener vi at skal Finnmarkssykehuset
kunne levere gode spesialisthelsetjenester til alle kommunene i fylket må man øke innsatsen i

forhold til sykestuene, spesielt med tanke på kompetanseoverføring. Fylkets særegne geografi
og klimatiske forhold gjør at man må kunne tilby spesialisthelsetjenester også ute i de mindre
kommunene. Alvorlig syke pasienter må regelmessig håndteres ute i kommunene i påvente av at

foretakets ambulansetjenester skal organisere forsvarlig transport. Sykestuene har en sentral
rolle innenfor kommunenes akuttmedisinske beredskap og skal være med på å kompensere for
de utfordringene de store avstandene skaper.

Det framstår som et paradoks for oss at man vektlegger sykestueplassene i Alta-prosjektet
samtidig som man betviler øvrige sykestuers medisinske berettigelse. Det er ukjent for oss at

det drives medisinsk virksomhet ved sykestua i Alta som i betydelig grad skiller seg fra
virksomheten ved sykestuene i for eksempel Nordkapp eller Vadsø. Dette vil skape et inntrykk av
at Finnmarkssykehuset bygger opp tilbudet i Alta på bekostning av de øvrige

sykestuekommunene.



Konklusjon:
Dersom sykestueplassene byttes ut med ø-hjelp-plasser, vil det føre til et dårligere tilbud til

gruppen av kronisk syke og alvorlig akutt syke, betydelig økt frekvens av innleggelser ved

sykehusene og en stor belastning på ambulansetjenesten. Reduserer foretaket sin del av

finansieringen av sykestuedrift, er det all grunn til å anta at staten og kommunene vil gjøre det
samme. Vi anser potensialet sykestuene har til å ivareta oppgaver innen totalhelsetjenesten i

Finnmark bare et stykke på vei å være realisert. Nå må kommunene med slik funksjon samles

om en felles satsing, samtidig som foretaket selv kommer på banen for å ivareta sitt ansvar for

faglig utvikling av denne intermediærinstitusjonen. Styrken til sykestuekonseptet er den fleksible

bruken av de tilhørende plassene integrert med akuttfunksjoner, kommunale korttidsplasser og

mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehus, som gjør det mulig å bufre variasjon i behov.

Vi kan ikke se at det finnes noe alternativ til å utvikle videre sykestuene i Finnmark.

HëI e Bjø
Spesialist i almenmedisin
Nordkapp kommune

Erik Langfeldt
Kommuneoverlege og medlem OSO
Nordkapp kommune

Kopi pr e-post til:
Styret i Finnrnarkssykehuset

Fagsjef Helse Finnmark
Utviklingssjef Helse Finnmark
Direktør Helse Nord
Rådmann " Berlevåg
Rådmann i Båtsfjord
Rådmann i Gamvik
Rådmann i Hasvik
Rådmann i Karasjok
Rådmann i Kautokeino
Rådmann i Lebesby
Rådmann i Loppa
Rådmann i Måsøy
Rådmann i Nesseby
Rådmann i Nordkapp
Rådmann i Porsanger
Rådmann i Tana
Rådmann i Vadsø
Rådmann i Vardø



GUOVDAGEAINNU SUOHKAN
KAUTOKEINO KOMMUNE

Finnmarkssykehuset v/Torbjørn Aas
Sykehusveien 35
9600 HAMMERFEST

Vår ref Arkiv Deres ref: Saksbehandler Dato

2014/710-1 / GOO Sara Kristine Loso/ 13.10.2014
Runar Hals Bjelland

Innspill til oppbygging av KAD-senger i Finnmark

Viser til innspill fra legene Langfeldt og Bjøru i Nordkapp kommune vedr. innforing av KAD-
senger i Finnmarkskommunene fra 01.01.2016. Vi slutter oss til konklusjonen i dette brevet.

Dersom det det planlegges å kunne erstatte sykestuesenger med, et lavere antall, kommunale
ø-hjelps-senger stiller vi oss spørrende til hvordan samhandlingen i fylket skal ivaretas videre.
Selv i dag har Finnmarkssykehuset problemer med overbelegg grunnet utskrivningsklare
pasienter på sine avdelinger. Med et frafall av sykestuefunksjonen vil behandlingsnivået i
kommunene synke ytterligere. En økning i antall innleggelser i sykehus og en enda dårligere
kapasitet til å motta utskrivningsklare pasienter, vil bli en fryktet konsekvens av den skisserte
omstruktureringen.

Forsøk med etablering av KAD-senger i Nordland har vist at disse  ikke  har ført til færre
irmleggelser i sykehus. En del senger har heller ikke blitt tatt i bruk. Vi mener den faglige
bredden på en sykestue går ut over en tiltenkt funksjon til en KAD-seng.

I tillegg til økt belastning for ambulansetjeneste og sykehus, vil også tilbudet til den samiske
pasienten forringes. Finnmarkssykehuset har vanskeligheter med å tilby et adekvat tilbud til den
samiske pasient, og vil dessverre aldri kunne ivareta det samiske perspektivet på samme måte
som i kjerneområdene, ei heller ved et utvidet sykestuetilbud i Alta.

Vi vil be om en videreføring og en felles økt satsing på den allerede etablerte
sykestuefunksjonen, deri også ø-hjelpspasienter. Kommunen alene vil få problemer med å
opprettholde eller styrke dagens tilbud uten et faglig og økonomisk samarbeid med foretaket. Vi
strekker oss langt i å gi best og mest mulig behandling i egen kommune så langt dette er
medisinsk forsvarlig. Det onsker vi å fortsette med.

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Bredbuktnesveien 6 78 48 71 00 4740 05 01129
9520 Kautokeino Telefaks Org.nr
E-post: e-post@kautokeino.kommune.no www.kautokeino.komrnune.no 78 48 71 99 945 475 056
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Høringsuttalelse	strategisk	utviklingsplan	UNN	HF

UNN	har	utarbeidet	en	oversiktlig	og	lettlest	strategisk	utviklingsplan,	og	
Finnmarkssykehuset	stiller	seg	i	all	hovedsak	bak	de	veivalgene	UNN	har	gjort.	Vi	er	spesielt	
fornøyde	med	at	UNN	fortsatt	vil	inneha	en	ledende	rolle	i	drift	og	videreutvikling	av	faglige	
nettverk,	fagutvikling	og	kompetansebygging	i	helseregionen.

Finnmarkssykehuset	har	noen	innspill	hva	gjelder	kompetanseoverføring	til	kommunene,	
samarbeid	med	øvrige	helseforetak	i	Helse	Nord	og	prioriterte	helsetilbud	(kap.	3.7.,	4.3.	og	
5).

Kap.3.7.	og	kap.4.3.

I	siste	avsnitt	av	kap.3.7.	Rekruttering	og	utdanning	ev	helsepersonell står	det	at:	
Samhandlingsreformen	innebærer	større	krav	til	kompetanse	og	kapasitet	i	den	kommunale	
helsetjenesten.	Flytting	av	oppgaver	til	kommunene	og	økt	fokus	på	forebygging,	krever	at	det	
satses	på	kompetansebygging	i	tjenestene.

Det	er	også	nevnt	i	kap.4.3.	under	overskriften	Aktiv	oppfølging	av	samhandlingsreformen,	
andre	avsnitt,	at:	UNN	skal	ivareta	sin	veiledningsplikt	aktivt,	og	vil	legge	økt	vekt	på	å	bidra	til	
kompetanseheving	i	kommunene.	

Finnmarkssykehuset	mener	at	spesialisthelsetjenestens	ansvar	for	å	medvirke	til	
kompetansebygging	i	kommunene	og	kompetanseoverføring	til	kommunalt	helsepersonell	i	
kjølvannet	av	samhandlingsreformen,	er	av	så	vesentlig	betydning	for	pasientene	og	for	en	
vellykket	samhandling,	at	det	bør	omtales	og	utdypes	i	et	eget	underpunkt	i	kap.	4.3.	Denne	
kompetanseoverføringen	krever	nytenkning	og	endrer	rollen	til	spesialisthelsetjenesten	ved	å	
flytte	ressurser	fra	behandling	og	pleie	til	undervisning	og	veiledning,	og	den	bør	derfor	
vektlegges	og	synliggjøres	godt	i	en	strategisk	utviklingsplan.	

I	kap.4.3.	er	det	under	overskriften:	Styrking	av	lokalt	behandlingsnivå,	et	avsnitt	om	
samarbeid	med	de	andre	helseforetakene	i	Helse	Nord.	Dette	avsnittet	bør	også	få	et	eget	
underpunkt	i	kap.	4.3.,	som	utdyper	hvordan	UNN	ønsker	å	utvikle	et	tettere	samarbeid	med	
de	andre	helseforetakene	i	Helse	Nord.	Det	er	nevnt	at	man	vil	tydeliggjøre	og	inngå	avtaler	
om	ansvarsdeling	for	pasientbehandlingen,	men	Finnmarkssykehuset	mener	at	det	også	er	
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viktig	med	utvikling	av	møteplasser	og	kontaktpunkter,	og	samarbeid	og	forpliktende	avtaler	
om	spesialistutdanning.		Vi	ønsker	også	at	UNN	gir	tydelig	beskjed	tilbake	til	helseforetaket	
når	behandlingen	og	oppfølgingen	avsluttes	fra	UNNs	side,	og	Finnmarkssykehuset	skal	
overta	pasientansvaret.

Kap.5 Prioriterte	helsetilbud

Finnmarkssykehuset	stiller	seg	bak	UNNs	prioritering	av	kreftdiagnostikk- og	behandling,	
prehospitale	tjenester	og	mottaksmedisin,	rus	og	psykiatri,	samt	medisinsk	teknologi	for	
avansert diagnostikk	og	behandling	innenfor	gitte	rammer.	I	kap.3.3.	Utvikling	i	befolkning	
og helsetilstand er	det	påpekt	at	man	på	den	ene	siden	ser	behov	for	utvikling	av	avansert	
diagnostikk	og	behandling	knyttet	til	kreft	og	kirurgi,	og	på	en	andre	siden	at	det	må	utvikles	
nye	og	effektive	måter	å	behandle	pasienter	med	sammensatte	og	kroniske	tilstander	på.	
Denne	utviklingen	gjenspeiles	ikke	helt	i	de	prioriterte	helsetilbudene	i	kap.5.	Når	man	vet	at	
den	eldre	befolkningen	vil	øke	i	årene	framover,	vil	det	stille	krav	til	hvordan	
spesialisthelsetjenesten	håndterer	eldre	pasienter	med	sammensatte	lidelser.	Det	er	en	
utfordring	for	spesialisthelsetjenesten	å	bygge	opp	egen	kompetanse	i	behandlingen	av	disse	
pasientene,	å	lage	strømlinjede	og	effektive	pasientforløp	for	dem	og	å	utvikle	god	
samhandling	med	kommunene,	slik	at	disse	pasientene	ikke	blir	i	sykehusene	lengre	enn	
nødvendig.			Dette	bør	omtales	i	kap.5,	da	denne	pasientgruppen	blir	stadig	større	og	vil	kunne	
bli	svært	ressurskrevende	dersom	man	ikke	har	en	omforent	forståelse	av	og	strategi	for	
hvordan man	håndterer	disse	pasientene	i	helseforetaket.

Vennlig	hilsen
Finnmarkssykehuset

Anne	Grethe	Olsen
Utviklingssjef
Dokumentet	er	elektronisk	godkjent	og kan derfor	være	uten signatur.

Interne	kopimottakere

Eksterne	kopimottakere
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