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Status OU – ledelse og organisering, prosjekt Alta 
Nærsykehus 

Ingress: Saken er en statusorientering om OU prosjektet – organisasjonsmodell, ledelse og 
samarbeid for den somatiske virksomheten i Alta, overordnet organisering Hammerfest 
sykehus. 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om status OU prosjektet – 
organisasjonsmodell, ledelse og samarbeid for den somatiske virksomheten i Alta til 
orientering. 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
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Status orientering  
 
I forbindelse med prosjektet Alta nærsykehus så et det etablert et 
organisasjonsutviklingsarbeid. Det er nedsatt flere arbeidsgrupper som jobber med 
ulike tema. En av gruppene har mandat i forhold til organisasjonsmodell, ledelse og 
samarbeid for den somatiske virksomheten i Alta. Arbeidsgruppens tidsfrist er satt til 
utgangen av 2017.  
 
Når det gjelder den overordnede organisering av Finnmarkssykehuset Hammerfest 
sykehus så er beslutningen om dette fremskyndet og i prosess. Den fremtidige 
organiseringen vil være at tilbudet i Alta, innenfor somatikken organiseres, i en egen 
enhet med egen avdelingsleder for klinikk Alta. Avdelingsleder rapporterer til 
klinikksjef Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus og inngår i klinikksjefens 
ledergruppe. Finnmarkssykehuset har fire ledernivå og avdelingslederstillingen for 
klinikk Alta er på ledernivå 3. Det blir lik organisering for tilbudet innenfor somatikk i 
Alta og Karasjok. I dag er lederne i Alta og Karasjok på nivå 4 og inngår ikke i 
ledergruppen for Hammerfest sykehus.  
 
Tjenestene som ytes i Alta vil for en stor del skje av spesialister fra Hammerfest sykehus. 
De dekker all operativ og poliklinisk virksomhet (unntatt indremedisin). 
Indremedisineren som er fast ansatt i Alta er tilknyttet fagmiljøet i Hammerfest for å 
kunne være en del av et større fagmiljø. Tilknytningen til et større fagmiljø er vesentlig 
både ifht rekruttering, stabiliseringen, koordinering og utvikling av tilbudet.  
 
Pasientforløpene vil for mange, når ytterligere tjenester er nødvendig, skje ved at 
pasientene behandles i Hammerfest. Derfor må tjenesten være en integrert del av 
Hammerfest sykehus, med egen stedlig ledelse i Alta, som er del av ledergruppen for 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus.  
 
 
  


