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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler: Sted/Dato:  
2019/2249 Kristine Brevik  Hammerfest, 22.10.2019 
 
Saksnummer 76/2019 
 
Saksansvarlig:  Eva Håheim Pedersen, administrerende direktør  
Møtedato:   30. oktober 2019 

Sak: Overordnet klinikkstruktur somatikk og psykisk 
helsevern og rus 
 
Ingress: Denne saken er en oppfølging av sak 31/2019 overordnet organisering av 
samiske helsetjenester i Finnmarkssykehuset HF og etablering av Sámi Klinihkka. I denne 
saken legges det frem forslag til ny overordnet organiseringen innenfor somatikk og 
psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset HF. Saken belyser også overordnet risiko 
ved omorganiseringen med risikodempende tiltak. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til ny overordnet 
klinikkstruktur somatikk og psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset HF.  

2. Ny klinikkstruktur iverksettes fra 1. januar 2020. 
3. Styret ber administrerende direktør gjennomføre evaluering av ny overordnet 

klinikkstruktur innen utgangen av 2022. 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksframlegg 
2. Prosjektrapport Omorganisering av overordnet klinikkstruktur for somatikk og 

psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset HF, vedlegg til rapport:  
a. Kommunikasjonsplan for prosjektet 
b. Samarbeidsavtale mellom klinikkene 

3. Nytt overordnet organisasjonskart, Finnmarkssykehuset HF 
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Sak: Overordnet klinikkstruktur somatikk og psykisk 
helsevern og rus  
  
Saksbehandler: Kristine Brevik, kvalitets- og utviklingssjef  
Møtedato: 30. oktober 2019  

1. Formål/Sammendrag 
Saken handler om forslag til ny organisering av overordnet klinikkstruktur for somatikk 
og psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset HF. Det er utredet hvordan somatikk 
og psykisk helsevern og rus kan integreres i en og samme klinikk i Alta, Hammerfest og 
Kirkenes. Utredningen er en videreføring av etableringen av Sámi Klinihkka, styresak 
31/2019. 
 

2. Bakgrunn 
Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF har oppnevnt en prosjektgruppe til 
å gjøre følgende utredning:  
• Prosjektgruppen skal utrede ny overordnede klinikkorganisering for somatikk og 

psykisk helsevern og rus, inkludert organisasjonskart for de respektive klinikker i 
henhold til vedtatte organisasjonsprinsipper i Finnmarkssykehuset HF. 

o Nåværende stab- og støttefunksjoner ivaretas innenfor eksisterende 
ressurser.   

• Anbefale ny organisering der en samler somatikk og psykisk helsevern og rus i en og 
samme klinikk under: Klinikk Hammerfest, Klinikk Alta og Klinikk Kirkenes.  

• Prosjektgruppen skal konkretisere samarbeidet mellom klinikkene i ny struktur og 
utforme utkast til samarbeidsavtaler som ivaretar det tverrfaglige samarbeidet og 
helhetlig pasientbehandling på tvers av klinikkene. Denne konkretisereringen skal 
også omfatte Sámi Klinihkka.  

• Prosjektgruppen skal gjennomføre en ROS analyse med tilhørende tiltak av forslaget 
til omorganisering av klinikkstrukturen. 

3. Saksvurdering/analyse 
Omfanget av utredning i første kulepunkt i mandatet er avgrenset i beskrivelsen gitt i 
andre kulepunkt. Arbeidet har derfor vært konsentrert om forslag til overordnet 
organisering i Klinikk Alta, Kirkenes og Hammerfest. Forslagene i rapporten om nye 
organisasjonskart viser den overordnede organiseringen med klinikksjef, tilhørende 
stab og avdelinger/klinikklederteam. Prosjektgruppens forslag er: 
 
• Klinikksjefens lederteam i Hammerfest styrkes med ny avdelingsleder, med ansvar 

for begge enhetene VPP og BUP i Hammerfest. Det foreslås ingen endring i 
klinikksjefens stab.   

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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• Klinikksjefens lederteam i Kirkenes styrkes med nåværende avdelingsleder fra DPS 
Øst-Finnmark, Tana, med tilhørende enheter. Det foreslås ingen endring i 
klinikksjefens stab.   

• Ny Klinikk Alta foreslås etablert. Klinikksjefens lederteam i Klinikk Alta består av 
avdelingsleder somatikk (tidligere avdelingsleder Klinikk Alta) med tilhørende 
enheter, samt avdelingsleder psykisk helsevern og rus (tidligere DPS leder Vest-
Finnmark) med tilhørende enheter. Det foreslås ingen endring i klinikksjefens stab. 
 
De viktigste samarbeidsområdene i ny klinikkstruktur er samlet i en overordnet 
tabell i rapportens side 10-13. Det anbefales at krav til samarbeidsavtaler innarbeides 
i klinikksjefenes driftsavtaler. Videre anbefales at det utarbeides faglige 
foretaksovergripende retningslinjer/prosedyrer som et grunnlag for tettere 
samarbeid og etablering av foretaksvise fagnettverk. 
 
Styringsgruppen behandlet prosjektrapporten i møte 11. oktober 2019 og fattet 
følgende vedtak om ny klinikkstruktur: 
 
• Klinikk Hammerfest som består av somatisk virksomhet Hammerfest sykehus og 

VPP og BUP Hammerfest (fra DPS Vest-Finnmark).  
o Klinikksjefens lederteam styrkes med ny avdelingsleder med ansvar for 

enhetene VPP og BUP innenfor klinikkens totale ressursramme. 
o Nåværende stab til klinikksjef videreføres i klinikk Hammerfest 

• Klinikk Kirkenes som består av somatisk virksomhet Kirkenes Sykehus og DPS 
Øst-Finnmark 

o Klinikksjefens lederteam, styrkes med avdelingsleder DPS Øst-Finnmark 
o Nåværende stab til klinikksjef videreføres. 

• Klinikk Alta som består av somatisk virksomhet og virksomheten innenfor 
psykisk helsevern og rus i Alta 

o Klinikksjefens lederteam består av avdelingsleder somatikk og 
avdelingsleder psykisk helsevern og rus 

o Nåværende stab til klinikksjef klinikk Psykisk helsevern og rus videreføres 
som stab til klinikksjef klinikk Alta. 

 

4. Risikovurdering 
 
Risikoene knyttet til etablering av ny klinikkstruktur er satt opp i 6 mål som skal 
oppnås. Det er vurdert som en risiko at fagmiljøene i Klinikk psykisk helsevern og rus 
går fra å tilhøre en klinikk til å bli fordelt i fire klinikker. I prosjektgruppen er det knyttet 
noe risiko til at fagområdet psykisk helsevern og rus kan bli prioritert med økte 
ressurser på bekostning av det somatiske tjenestetilbud i klinikk Alta og Sámi Klinihkka. 
Disse risikoene er tatt inn i målene 1 og 2.  
 
I mål 3 er helseforetakenes nye oppgaver innenfor ny utdanning av legespesialister 
vurdert. I mål 4 er det vurdert oppnåelse av den gylne regel som er et krav i 
oppdragsdokumentet. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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I mål 5 er risiko knyttet til virksomhetsrapportering i ny klinikkstruktur vurdert. I mål 6 
er risiko i forhold til å overholde behandlingsfrister i ny klinikkstruktur vurdert. 
 

 
 
Som tabellen ovenfor viser er det vurdert høyt risikonivå før nye tiltak iverksettes for 
oppnåelse av mål om: 
• Ivareta og styrke fagmiljø innenfor psykisk helsevern og rus  
• Ivareta og styrke fagmiljø i somatikk  
• Virksomhetsrapportering  
• Behandlingsfrister overholdes  
 
De viktigste tiltakene som anbefales iverksatt innenfor de to første kulepunktene er:  
✓ At det tilrettelegges for individuelle rekrutterings- og stabiliseringsløsninger. Det 

kan være tilrettelegging for forskningsaktiviteter, annen faglig og personlig utvikling, 
hovedsakelig skreddersøm.  

✓ En gjennomgang av regionale faglige standarder og prosedyrer for å utarbeide 
foretaksovergripende fagprosedyrer, kan bidra til samarbeid og fagnettverk.   

✓ Etablering av halvtimes morgenmøter/lunsjmøter i psykisk helsevern og rus slik 
praksis er i somatikken. Skype gjør dette mulig og er noe de ulike fagmiljøene selv 
kan ta tak i.  

✓ Klinikksjefene kan inngå individuelle ambuleringsavtaler som kan bidra til å tilføre 
nødvendig kompetanse til enkelte behandlingssteder i begrenset omfang.  

✓ Gjennomgang av bemanningen innenfor de ulike fagområdene, med blikk på 
fordeling av ansvar og oppgaver og hvordan ressurser er fordelt. Dette kan bidra til 
en mer hensiktsmessig ressursbruk.  

 
På den bakgrunn vurderer prosjektgruppen det som mulig å kunne innfri at fagmiljø 
innenfor både psykisk helsevern og rus og somatikk styrkes i ny klinikkstruktur.  
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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De viktigste tiltakene som anbefales iverksatt for å ivareta virksomhetsrapportering er:  
✓ At en arbeidsgruppe fra økonomi og HR med bistand fra FFS sørger for at det 

utarbeides og kvalitetssikres nødvendige endringer knyttet opp til ny struktur før 
denne iverksettes.  

 
De viktigste tiltakene som anbefales iverksatt for å oppnå at behandlingsfrister 
overholdes er: 
✓ Å innrette teamorganisert merkantil tjeneste i Klinikk Hammerfest etter modell fra 

Klinikk Kirkenes.  
✓ At ordningen med innkalling av somatiske pasienter i øst og vest opprettholdes. 
✓ At praksis med innkalling av pasienter til behandling i psykisk helsevern og rus 

videreføres.  
 
Det er vurdert moderat risiko før nye tiltak iverksettes for oppnåelse av mål om:   
✓ Sikre LIS utdanningsløp.  
✓ Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (Den 

gylne regel).  
 
De viktigste tiltakene som anbefales for å sikre LIS utdanningsløp er:  
✓ At klinikkene har ansatte overleger med nødvendig spesialistkompetanse.  
✓ At klinikkene inngår individuelle avtaler om stipendordninger og driver aktiv 

oppfølging under spesialiseringen, med formål om å rekruttere utvalgte leger i 
forbindelse med og etter at spesialiseringen er gjennomført.  

 
De viktigste tiltakene som anbefales for å sikre prioritering av psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling er:  
✓ De somatiske klinikkene gjennomfører sine handlingsplaner og reduserer 

merkostnader ved overtid og innleie.  
✓ Nærværet øker ved aktivt arbeid med sykefravær innenfor psykisk helsevern og rus. 
✓ Se på oppgaver som knyttes opp til de nye pakkeforløpene i psykisk helsevern og rus.  
✓ Talegjenkjenning tas i bruk.  
✓ Elektroniske skjema tas i bruk.  
✓ Øke bruk av Skype i pasientbehandlingen.  
✓ Kvalitetsindikatoren om å overholde 95% av pasientavtalene følges aktivt opp.   
✓ Det foreslås å gjøre et foretaksovergripende arbeid knyttet opp til at henvisninger 

for pasienter som ikke møter etter noen gangers innkalling blir returnert til 
fastlegen. 

  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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5. Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Saken har vært drøftet med de tillitsvalgte i informasjons- og drøftingsmøte mandag  

21. oktober, og i FAMU samme dag. 

6. Direktørens vurdering  
I en tid med økning av sammensatte lidelser, er målet å se hele mennesket under ett 
behandlingsforløp og gi et helhetlig tilbud. Det var dette fundamentet Sámi Klinihkka ble 
etablert på, i tillegg til ivaretakelsen og videre utvikling av samiske helsetjenester.  
 
Det er administrerende direktør sin vurdering at ny overordnet klinikkstruktur for 
somatikk og psykisk helsevern og rus vil kunne styrke pasientens helsetjeneste gjennom 
et styrket fagmiljø, rekruttering og tilbudet i sin helhet.  
 
I tillegg til Sámi Klinihkka anbefaler administrerende direktør i tråd med prosjektets 
anbefaling at somatikk og psykisk helsevern og rus samorganiseres i tre klinikker i 
Finnmarkssykehuset HF som følger: 

• Klinikk Hammerfest - somatiske virksomhet i Hammerfest sykehus og VPP og 
BUP Hammerfest (fra DPS Vest-Finnmark).  

• Klinikk Kirkenes - somatisk virksomhet i Kirkenes sykehus og psykisk helsevern 
og rus, DPS Øst-Finnmark.  

• Klinikk Alta - somatisk virksomhet i Klinikk Alta og virksomheten innenfor 
psykisk helsevern og rus i Alta (fra DPS Vest – Finnmark).  

 
Etableringen av de fire klinikkene innebærer at det må utvikles samarbeidsavtaler 
mellom klinikkene i Finnmarkssykehuset HF som angitt i prosjektrapporten, slik at det 
sikres gode pasientforløp og samarbeid om ressurser på tvers av klinikkene.  
 
Prosjektgruppen har gjort en grundig risikoanalyse. Oppfølgingen av tiltakene vil bli 
vektlagt og prioritert i etableringen og implementeringen av ny organisering. 
Administrerende direktør anbefaler at det gjennomføres evaluering av ny overordnet 
klinikkstruktur innen utgangen av 2022. 
 

Vedlegg 
1. Prosjektrapport Omorganisering av overordnet klinikkstruktur for somatikk og 

psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset HF, vedlegg til rapport:  
a. Kommunikasjonsplan for prosjektet 
b. Samarbeidsavtale mellom klinikkene 

2. Nytt overordnet organisasjonskart, Finnmarkssykehuset HF 
 

 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Sammendrag  
 
En omorganisering av overordnet klinikkstruktur for somatikk og psykisk helsevern og rus i 
Finnmarkssykehuset HF handler om å etablere en klinikkstruktur hvor somatikk og psykisk 
helsevern og rus integreres i en og samme klinikk. Dette skal bidra til at pasienter i større grad kan 
tilbys helsetjenester med fokus på det hele mennesket. 

 
Utredningen er en videreføring av omorganiseringen av helsetjenestetilbudet i Karasjok, i Sámi 
Klinihkka. I en tid med økning av sammensatte lidelser, er målet å se hele mennesket under ett 
behandlingsforløp og gi et helhetlig tilbud. En slik organisering er nyskapende og kan styrke 
fagmiljøet, rekrutteringen og tilbudet i sin helhet. 
 
Hovedpunkt i prosjektgruppens enstemmige anbefaling når somatikk og psykisk helsevern og rus 
samorganiseres i en og samme klinikk under klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes, er at det 
etableres en ny avdeling for psykisk helsevern og rus i klinikksjefenes lederteam. Det foreslås 
etablert en ny klinikk Alta, med en somatisk avdeling og en avdeling for psykisk helsevern og rus. 
Det foreslås ingen endringer i klinikksjefenes stab. 
 
Helt overordnet anbefaler prosjektgruppen at det etableres samarbeider mellom klinikkene 
innenfor mange fagområder. Disse er nærmere angitt i en tabell. I tillegg anbefales at det utarbeides 
faglige foretaksovergripende retningslinjer/prosedyrer basert på regionale og nasjonale rapporter. 
Samarbeid om dette kan danne grunnlag for et nytt, faglig nettverk og samarbeid mellom 
klinikkene. Videre foreslås at forpliktelse til å inngå samarbeidsavtaler mellom klinikkene 
innarbeides i klinikksjefenes årlige driftsavtaler. 
 
De største bekymringene knyttet til en samorganisering av somatikk og psykisk helsevern og rus i 
hver av de nye klinikkene er vurdert i form av mål eller krav som skal innfris og risiko knyttet til 
måloppnåelsen med tilhørende risikodempende tiltak. Ved å gjennomføres ulike tiltak kan målene 
innfris. Det er vurdert moderat risiko for måloppnåelse ved gjennomføring av tiltak for å overholde 
behandlingsfrister. Årsaken er en varslet innføring av behandlingsfrister for kontroller som vil 
utfordre klinikkenes behandlingskapasitet. 

 

Innledning 
Prosjektgruppen legger med dette frem rapport med anbefalinger og konklusjoner vedrørende 
prosjektet “Omorganisering av overordet klinikkstruktur for somatikk og psykisk helsevern og rus i 
Finnmarkssykehuset HF”. 

 
Prosjektet handler om å etablere en klinikkstruktur hvor somatikk og psykisk helsevern og rus 
integreres i en og samme klinikk, samlokalisert og samorganisert.  

 
Prosjektgruppens oppdrag har vært å utrede ny overordnet klinikkorganisering for somatikk og 
psykisk helsevern og rus, samt anbefale ny organisering der en samler somatikk og psykisk 
helsevern og rus i en og samme klinikk. Videre skal en konkretisere samarbeidet mellom klinikkene 
i ny struktur og utforme utkast til samarbeidsavtaler som ivaretar det tverrfaglige samarbeidet og 
helhetlig pasientbehandling på tvers av klinikkene. Arbeidet skal inkludere en ROS-analyse med 
tilhørende tiltak av forslaget til omorganisering av klinikkstrukturen.  

 

Bakgrunn 
Helse Nord RHF har ansvaret for at befolkningen i regionen får tilgang til spesialisthelse-tjenester 
slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord 
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RHF ansvar for strategisk utvikling av spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen. I 
Oppdragsdokumentene for 2019 er Helse Nord RHFs ansvar tydeliggjort: 
 
«Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. I møtet med helsetjenesten skal hver enkelt pasient 
oppleve respekt og åpenhet, og medvirkning i valg av egen behandling og hvordan denne skal 
gjennomføres. Brukere skal involveres i beslutningsprosesser gjennom samvalg så de sikres reell 
innflytelse. Pasientene skal oppleve helhetlige og sammenhengende tjenester også mellom spesialist- 
og kommunehelsetjenesten.  Det må etableres gode arenaer og systemer for informasjonsutveksling, 
veiledning og kompetanseoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.  Det skal legges til 
rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, som også innebærer bruk av 
tolketjenester når det er behov for det.» 
 
Oppdragsdokumentet skal bidra til å nå Helse Nord RHFs regionale styringsmål: 

• Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 
• Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
• Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
• Innfri de økonomiske mål i perioden 
• Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 

 
Disse styringsmålene er førende for utviklingen av tjenesten som Finnmarkssykehuset HF har 
ansvar for.   
 

Formålet med utredningen 
Finnmarkssykehuset HF er Norges mest desentraliserte helseforetak og har tatt mål av seg å være 
førstevalget for pasienter og helsepersonell i Finnmark.  Foretaket skal innenfor sine tildelte 
rammer utvikle en organisasjon med fokus på ledelse, faglighet, kvalitet og samhandling med 
pasienten i fokus.  

 
 En omorganisering av overordnet klinikkstruktur for somatikk og psykisk helsevern og rus i 

Finnmarkssykehuset HF handler om å etablere en klinikkstruktur hvor somatikk og psykisk 
helsevern og rus integreres i en og samme klinikk. Dette skal bidra til at pasienter i større grad kan 
tilbys helsetjenester med fokus på det hele mennesket. 

 
 Utredningen er en videreføring av omorganiseringen av helsetjenestetilbudet i Karasjok, i Sámi 

Klinihkka. I en tid med økning av sammensatte lidelser, er målet å se hele mennesket under ett 
behandlingsforløp og gi et helhetlig tilbud. En slik organisering er nyskapende og kan styrke 
fagmiljøet, rekrutteringen og tilbudet i sin helhet. Det er dette fundamentet Sámi Klinihkka ble 
etablert på, i tillegg til ivaretakelsen og videre utvikling av samiske helsetjenester. 

 

Organisering - ansvar 
Prosjekteier er Finnmarkssykehuset HF ved administrerende direktør. Det opprettes en 
styringsgruppe, prosjektgruppe og prosjektstøtte. 

Finnmarkssykehuset HF (administrerende direktør) er prosjekteier og har ansvar for: 
• Godkjenne mandatet og omfang 
• Oppnevne styringsgruppens og prosjektgruppens medlemmer 
• Utnevne prosjektleder 
• Utnevne prosjektstøtte 
• Lede styringsgruppen 
• Saksansvarlig for saken til styret i Finnmarkssykehuset HF 
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Styringsgruppe 
• Eva Håheim Pedersen, administrerende direktør (leder) 
• Inger Lise Balandin, klinikksjef psykisk helsevern og rus 
• Rita Jørgensen, klinikksjef klinikk Kirkenes 
• Jørgen Nilsen, klinikksjef klinikk prehospitale tjenester 
• Harald Sunde, medisinsk fagsjef 
• Lena Nielsen, HR-sjef 
• Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef  
• Kicki Nytun, foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund 
• Runa Leistad, foretakshovedverneombud 
• Beate Juliussen, administrasjonssjef (sekretær)  
 

Violet Karoliussen, (prosjektstøtte/sekretær) – deltok i styringsgruppemøtene, i tillegg til 
prosjektleder Kristine Brevik. 
 

Oppdragsbeskrivelse/føringer 
 

Mål:  
• Prosjektgruppen skal utrede ny overordnede klinikkorganisering for somatikk og psykisk 

helsevern og rus, inkludert organisasjonskart for de respektive klinikker i henhold til 
vedtatte organisasjonsprinsipper i Finnmarkssykehuset HF. 

o Nåværende stab- og støttefunksjoner ivaretas innenfor eksisterende ressurser.   
• Anbefale ny organisering der en samler somatikk og psykisk helsevern og rus i en og 

samme klinikk under: klinikk Hammerfest, klinikk Alta og klinikk Kirkenes.  
• Prosjektgruppen skal konkretisere samarbeidet mellom klinikkene i ny struktur og 

utforme utkast til samarbeidsavtaler som ivaretar det tverrfaglige samarbeidet og 
helhetlig pasientbehandling på tvers av klinikkene. Denne konkretisereringen skal også 
omfatte Sámi Klinihkka.  

• Prosjektgruppen skal gjennomføre en ROS analyse med tilhørende tiltak av forslaget til 
omorganisering av klinikkstrukturen.  

 

Medbestemmelse 
Ansatte involveres via tillitsvalgte, samt som medlemmer i styrings –og prosjektgruppe. Mandatet 
ble behandlet i mai 2019 med foretaksledelsen og deretter drøftet med 
foretakstillitsvalgte/foretakshovedverneombudet 27. mai 2019. Muntlig informasjon om mandatet 
ble gitt til styret i Finnmarkssykehuset HF i styremøte 28. mai 2019. 

 

Prosjektgruppens sammensetning og møter 
Prosjektgruppen har hatt følgende sammensetning:  
• Kristine Brevik, kvalitets- og utviklingsleder (prosjektleder) 
• Jonas Valle Paulsen, klinikksjef klinikk Hammerfest 
• Ruth Persen, avdelingsleder DPS Øst-Finnmark 
• Ragnhild Hanne Nilsen, avdelingsleder DPS Vest-Finnmark  
• Carlo Mortensen, avdelingsleder medisin, klinikk Kirkenes  
• Ellen Inga Hætta Norvang, avdelingsleder spesialistlegesenteret i Karasjok (Sámi Klinihkka fra 

høsten 2019) 
• Ellen Søderholm, Hovedverneombud – klinikk 
• Christel Eriksen, tillitsvalgt fra klinikk psykisk helsevern og rus 
• Rita Fagertun, tillitsvalgt fra somatikken 
• Bernt Johan Berg, Brukerutvalget 
• Violet Karoliussen, prosjekt og porteføljeleder (prosjektstøtte/sekretær) 
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Prosjektgruppen har hatt 9 møter fordelt slik:  

 
Møte nr. Tidspunkt 
1 04.06.2019 
2 20.06.2019 
3 02.07.2019 
4 30.08.2019 
5 25.09.2019 
6 30.09.2019 
7 01.10.2019 
8 04.10.2019 
9 07.10.2019 

 
Arbeidet i prosjektgruppen har vært preget av løsningsorienterte diskusjoner. Spesielt 
risikoanalysen krevde at gruppen møttes flere ganger ad-hoc for å bli ferdig med målområdene. Det 
innebar at ikke alle fikk anledning til å delta i risikovurdering av alle målene. Avvikling av høstferie 
hadde også innvirkning på fravær av enkelte. Alle deltakerne har imidlertid fått anledning til å 
komme med sine merknader helt fram til styringsgruppens siste møte.  

 

Prosjektgruppens arbeid i henhold til mandat 
Gruppens mandat er å foreslå en overordnet organisering og arbeidet vil derfor ikke omfatte 
merkantile tjenester eller enheter under avdelingsnivå. Prosjektgruppen har vurdert at omfang av 
utredning i første kulepunkt i mandatet er avgrenset i beskrivelsen gitt i andre kulepunkt. Arbeidet 
har derfor vært konsentrert om forslag til overordnet organisering i klinikk Alta, Kirkenes og 
Hammerfest. Forslag til nye organisasjonskart vil kun vise den overordnede organiseringen med 
klinikksjef, tilhørende stab og avdelinger/klinikklederteam. 
 
Det er utarbeidet en kommunikasjonsplan for prosjektarbeidet, med utgangspunkt i en 
interessentanalyse. Planen legges ved rapporten. Tiltakene i kommunikasjonsplanen er 
gjennomført i henhold til fristene fram til styremøtet. Brukerutvalget i foretaket har fått orientering 
om prosjektgruppens arbeid og innspill fra utvalget er søkt tatt inn i risikovurderingen. 
Brukerutvalget har deltatt i prosjektgruppens arbeid med en representant.  
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Beskrivelse av klinikkene som inngår i mandatet slik de er idag 
 
Klinikk Hammerfest 
Klinikk Hammerfest har akuttfunksjon, barneavdeling og ansvar for foretakets risikofødsler til og 
med uke 32, og er lokalsykehus for Vest-Finnmark.  Klinikk Hammerfest er organisert i 7 kliniske 
avdelinger med 34 enheter samt en stab som vist i organisasjonskartet. Avdelingene har merkantil 
tjeneste som bistår i sine enheter. Staben består av klinikkrådgiver, samhandlingskonsulent, 
kvalitetskonsulent, konsulent og rådgiver. Klinikksjefen har rådgivende medisinsk fagkompetanse i 
sin ledergruppe. Spesialistlegesenteret i Karasjok ble etablert som avdeling i mars 2019 og inngår 
fra 01. oktober 2019 i Sámi Klinihkka. Klinikk Alta ble etablert som avdeling i juni 2018.   
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Klinikk Kirkenes 
Klinikk Kirkenes flyttet inn i nytt sykehus i 2018, har akuttfunksjon og er lokalsykehus for Øst-
Finnmark. Klinikk Kirkenes er organisert i 5 kliniske avdelinger med 21 enheter samt en stab som 
vist i organisasjonskartet. Merkantil tjeneste er organisert i enhet kontorfaglige tjenester i avdeling 
medisinsk service. Merkantil tjeneste er også tilgjengelig for klinikksjefens lederteam. Staben består 
av kvalitetskonsulent og samhandlingskonsulent. Klinikksjefen har rådgivende medisinsk 
fagkompetanse i enhetene for legene.
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Klinikk Psykisk helsevern og rus 
Klinikksjefens lederteam besto fram til 30.09.2019 av 3 avdelingsledere for DPS Øst-, Vest- og Midt-
Finnmark med til sammen 19 enheter. Klinikksjefens stab består av medisinsk faglig rådgiver, 
rådgiver, samhandlingskonsulent og konsulent.  
 
Fra 01.10.2019 går avdelingsleder DPS Midt-Finnmark/SANKS ut av klinikken og inn i Sámi 
Klinihkka med alle tilhørende enheter. Klinikk Psykisk helsevern og rus videreføres etter dette med 
2 avdelingsledere i henholdsvis DPS Øst-Finnmark og DPS Vest-Finnmark og tilhørende stab til 
klinikksjef. 
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Sámi Klinihkka 
Dette er en ny klinikk som ble etablert i Karasjok fra 01.10.2019, etter styrets vedtak 29. april, i sak 
31/2019. Klinikken består av 3 avdelinger med 9 enheter og en stab som vist i organisasjonskartet.  
 
I følge tilhørende prosjektrapport vil staben til klinikksjefen harmoniseres i tråd med staben i de 
andre klinikkene til Finnmarkssykehuset HF.  

 

 
 

Forslag til ny, overordnet klinikkstruktur 
I begrepet overordnet klinikkstruktur ligger det en forståelse om at dette handler om hvordan 
klinikksjefens lederteam og stab organiseres når psykisk helsevern og rus skal samorganiseres med 
somatikk i fire klinikker. Forslag til organisasjonskart er tegnet og beskrevet med denne 
bakgrunnen. 
 
Klinikksjefenes behov for å innhente nødvendig faglig rådgiverkompetanse må sees i sammenheng 
med kompetansen i eget lederteam. Dette vil derfor kunne framstå noe ulikt i de 4 klinikkene. Det 
ligger til klinikksjefens eksisterende ansvar å sørge for å gjøre faglig, rådgivende kompetanse 
tilgjengelig.  
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Klinikk Hammerfest 
 

 
  
 
Klinikksjefens lederteam i Hammerfest styrkes med ny avdelingsleder, med ansvar for begge 
enhetene VPP og BUP i Hammerfest. Det foreslås ingen endring i klinikksjefens stab. 
 
Klinikk Kirkenes 

 
 
Klinikksjefens lederteam i Kirkenes styrkes med ny avdelingsleder fra DPS Øst-Finnmark, Tana, 
med tilhørende enheter. Det foreslås ingen endring i klinikksjefens stab. 
 
Klinikk Alta 
 

 
 
Ny klinikk Alta foreslås etablert. Klinikksjefens lederteam i klinikk Alta består av avdelingsleder 

Klinikk 
Hammerfest

Kvinne/Barn Medisin Kir./Ortopedi Akuttmedisin
Medisinsk 

service
Avd. psykisk 

helsevern og rus

Stab

Klinikk Kirkenes

Akutt medisin Rehabilitering
Kir/ort/

føde/gyn 
Medisin Medisinsk Service

Avdeling for 
Psykisk helsvern 

og rus

Stab 
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somatikk (tidligere avdelingsleder klinikk Alta) med tilhørende enheter, samt avdelingsleder 
psykisk helsevern og rus (tidligere DPS leder Vest-Finnmark) med tilhørende enheter. Det foreslås 
ingen endring i klinikksjefens stab. 
 

 

 
Konkretisering av samarbeid mellom klinikkene 
Det ble i de innledende prosjektmøtene kartlagt noen overordnede avtaler som prosjektet mener 
kan opprettholdes uten endringer, og prosjektgruppen anbefaler dette. Det gjelder sak 2012/426 
Samarbeidsavtale mellom klinikk Hammerfest og Opptreningssenteret i Finnmark (OiF), Avtale fra 
2008, Partssamarbeid innenfor somatisk fagområde med Finland, der Spesialistlegesenteret er 
utøvende part. Avtalen brukes sjeldent, men den fungerer når det er nødvendig. 
Spesialistlegesenteret kan fortsatt være utøvende part fra somatisk avdeling i Sámi Klinihkka. 
Videre anbefales at avtalene som omfatter SANKS og DPS Midt-Finnmark videreføres inn i Sámi 
Klinihkka. Overordnet samarbeidsavtale mellom klinikk psykisk helsevern og rus og 
Allmennpsykiatrisk klinikk UNN fra 2011 er til revisjon om må tilpasses ny klinikkstruktur. 
 
Den etablerte praksisen med at hvert DPS har arrangert «Kommunedager» anbefales videreført. 
Dette er et årlig samarbeidsmøte der alle kommuner i geografisk opptaksområde inviteres til 
dialog. I ny klinikkstruktur anbefales at denne ordningen videreføres, innenfor det geografiske 
opptaksområdet til hver klinikk. Det faste faglige samarbeidet på ledernivå mellom DPS anbefales 
videreført som en viktig del for å opprettholde og videreføre et etablert, foretaksovergripende og 
faglig samarbeid om rutiner og prosedyrer. 
 
Ny klinikkstruktur fordrer et enda tettere samarbeid innenfor mange områder som er knyttet opp 
til behandlingstilbudet klinikkene har ansvar for. Tverrfaglig samarbeid og helhetlig 
pasientbehandling på tvers av klinikkene skal ivaretas. Det anbefales derfor at klinikkene etablerer 
faste samarbeidsmøter for planlegging, oppfølging og evaluering av avtalene innenfor de ulike 
fagområdene. Dette krever strukturert planlegging internt i klinikkene og mellom klinikkene. 
Samtidig stilles det krav til at den foretaksovergripende staben kan bistå partene når dette arbeidet 
planlegges og gjennomføres.  
 
Individuelle ambuleringsavtaler med helsepersonell i klinikkene er et virkemiddel og en 
forutsetning for å kunne opprettholde foretakets etablerte, desentraliserte behandlingstilbud.  
Dette vil ligge til grunn for samarbeidsavtaler mellom klinikkene. Individuelle ambuleringsavtaler 
ligger utenfor prosjektgruppens mandat og blir ikke behandlet. Det er et gjeldende prinsipp at det 
er frivillig for den enkelte arbeidstaker å inngå en ambuleringsavtale med arbeidsgiver, samt at 
ambulering gjennomføres etter behandlingsbehov i form av ventelister og overordnede føringer. 
Det er også et grunnleggende prinsipp at dersom det rekrutteres spesialister som vil ambulere skal 
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det tilrettelegges for dette ut fra valgt bosted i tilknytning til et av foretakets behandlingssteder. 
Dersom det foretas endringer i behandlingsmetoder anbefales det å gjøre nye vurderinger av 
ressursbruk og samarbeid mellom klinikkene. 
 
Samarbeidet fordrer overordnet inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler, mellom alle 
klinikkene, basert på hel- og halvårlige aktivitetsplaner. Lokale tilpasninger kan være 
hensiktsmessig der ansvar og oppgaver skal beskrives. Et viktig tiltak vil være at disse 
samarbeidsavtalene inngår i klinikksjefenes driftsavtaler. Foretaksovergripende faglige 
retningslinjer/prosedyrer basert på regionale og nasjonale rapporter anbefales utarbeidet der det 
ikke er etablert. Dette vil danne et viktig grunnlaget for planlegging av bemanning og ulike 
turnusordninger i hver klinikk. Krav til samarbeidsavtalene er at de avklarer ansvarsforhold 
knyttet til ressursbruk, for eksempel hvordan planlagt og ikke planlagt fravær av ressurser skal 
håndteres. Det er enighet i prosjektgruppen om at sykehusenes akuttfunksjon skal sikres ressurser 
foran elektiv virksomhet i foretaket.  
 
Det vil være behov for bistand fra staben til å klargjøre forhold rundt økonomi, bemanning og 
virksomhetsrapportering ved endring av klinikkstrukturen. Det er derfor i et foretaksledermøte 
allerede besluttet opprettelse av en arbeidsgruppe som skal gjøre nødvendige forberedelser fram 
mot årsskiftet. 
 
Prosjektgruppen har avgrenset sitt arbeid opp mot pågående, foretaksovergripende utredninger 
om samarbeid innenfor flere fagområder. Dette gjelder for eksempel hud/revma/nevro, radiologi, 
samt evaluering av akutt døgntilbud for voksne i døgnenhetene og hjemmevaktordning med 
psykiater. Disse områdene vil derfor ikke bli særskilt behandlet i denne rapporten. Oversikten 
nedenfor viser fagområder prosjektgruppen mener må formaliseres i avtaleform mellom 
klinikkene. Ansvar for at disse samarbeidsavtalene blir utarbeidet og iverksatt ligger til 
klinikksjefene slik prosjektgruppen vurderer dette, og staben sitt ansvar er å tilrettelegge og bistå 
med nødvendig kompetanse i dette arbeidet. Generelt avtaleutkast ligger vedlagt rapporten. 
 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over områder det er vurdert behov for samarbeidsavtaler og 
anbefalinger vedrørende dette. 
 

Fagområde/ 
Oppgaver 

Merknader Anbefaling 

Områder og 
oppgaver  
nevnt nedenfor 

Behov for faglige og 
foretaksovergripende retningslinjer 
med enkelte, lokale tilpasninger. 

Det anbefales igangsatt et arbeid for å etablere 
foretaksovergripende faglige retningslinjer der dette 
mangler - fagområdene omtalt nedenfor prioriteres. 

Utdanning av 
helsepersonell 

Foretakets ansvar for spesialisering 
av leger og deres ansvar for oppnåelse 
av læringsmål kan fordre særskilte 
avtaler mellom klinikkene.  

Det anbefales å videreføre og videreutvikle 
eksisterende praksis gjennom formalisering av avtaler 
angående Finnmarksmodellen (6. års studenter), også 
for leger i spesialisering. FFS bistår i dette arbeidet. 

Hud  Hudlege i Spesialistlegesenteret,  
Karasjok 

Dagens praksis videreføres og videreutvikles i 
formelle avtaler, i tråd med forslag fra intern rapport 
når den foreligger. 

Nevrologi  Det etableres avtale mellom klinikkene med 
utgangspunkt i egne ressurser, dagens praksis og 
videreutvikling av denne samt i tråd med forslag fra 
intern rapport når den foreligger. 

Revma  Som over. 
Barnemedisin/ 
pediatri 

Etablert funksjonsfordeling mellom 
klinikk Hammerfest og Kirkenes, har 
ambulant habiliteringsteam. 
Ambulering til Spesialistlegesenteret 
i Karasjok fra Hammerfest. 

Klinikk Hammerfest bistår for tiden klinikk Kirkenes 
med barnelege 8 uker årlig, anbefales økt i tråd med 
avdelingens utviklingsplan. Tilsvarende formaliseres 
nåværende praksis og videreutvikling av denne, med 
ambulering fra klinikk Hammerfest til 
Spesialistlegesenteret i Karasjok.  
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Ortopedi Retningsgivende Ortopedirapport   Rapporten følges opp i tråd med beslutning i 
foretaksledermøte. 

Rehabilitering Funksjonsfordelt til klinikk Kirkenes, 
har ambulant habiliteringsteam –
voksne 

Dagens praksis videreføres og videreutvikles. 

Radiologi Utredning om vaktsamarbeid pågår Dagens praksis videreføres og videreutvikles i tråd 
med lokale og regionale faglige rapporter, gjelder alle 
klinikkene. 

Øre/nese/hals  Det etableres avtale mellom klinikkene med 
utgangspunkt i egne ressurser og videreutvikling av 
framtidige løsninger.  

Føde/Gyn Føde klinikk Hammerfest – 
funksjonsfordelt risikofødsler inntil 
uke 32, fagansvar for fødestue i 
klinikk Alta 

Det etableres avtale mellom klinikk Hammerfest, 
klinikk Alta og Sámi Klinihkka om ambulering av 
gynekolog basert på dagens praksis og 
videreutvikling av denne. 

Gastro/lunge 
indremedisin 

 Det etableres avtale mellom klinikkene med 
utgangspunkt i egne ressurser og videreutvikling av 
framtidige løsninger. Avtaler med eksterne foretak 
vurderes. 

Diabetes/ 
endokrinologi 

Ambulering fra klinikk Hammerfest 
til Spesialistpoliklinikken i Alta 

Det etableres avtale med utgangspunkt i egne 
ressurser og videreutvikling av framtidige løsninger. 

Onkolog  Som over. Avtaler med eksterne foretak vurderes. 
Kirurgi  Funksjonsfordelt operasjoner-

tarmkreft kun i HS 
Det etableres avtale mellom klinikkene med 
utgangspunkt i egne ressurser og videreutvikling av 
framtidige samarbeidsløsninger. 

Rus – 
Avhengighets-
medisin (RAM) 

Tilbud i SANKS –tjenester tilbys til 
pasienter i DPS Øst (pasientene 
reiser) 

Det anbefales å styrke rus og avhengighetstilbudet i 
øst 

RAM- 
foretaksover-
gripende 
oppgaver:  
1) Legemiddel-

assistert 
rehabilitering 
(LAR) 

2) Inntaksteam/ 
Vurderings-
team rus 

 
 
 
Foretaksovergripende ansvar som er 
tillagt DPS Vest 
 
 

 
 
 
Dagens praksis videreføres og videreutvikles i tråd 
med lokale og regionale faglige rapporter/avtaler. 
 
 
 
  

PHV for barn og 
Unge 
 
1) BUP ambulant 

team i DPS 
Midt utfører 
oppgaver for 
BUP Kirkenes i 
DPS Øst 

Det er et overordnet ønske om å 
styrke etablert samarbeid mellom 
dagens DPS for å utvikle gode 
fagmiljø og trygge pasienttilbud 
 
Teamet har etablert praksis med 
ambulering til Kirkenes 

Det etableres avtale mellom klinikkene med 
utgangspunkt i egne ressurser og videreutvikling av 
framtidige samarbeidsløsninger. 
 
 
Dagens praksis videreføres inntil den avklares i 
dialog mellom klinikksjef Sámi Klinihkka og klinikk 
Kirkenes. 

PHV voksne: 
foretaks-
overgripende 
funksjoner:  
1) Tvangs-

behandling 
uten opphold 
(TUD) 

 
2) Hjemmevakt-

ordning over 

 
 
 
 
Det pågår overordnet prosess med 
UNN om dette. 
 
 
 
Administreres i dag av klinikksjefens 
rådgiver.  

 
 
 
 
I påvente av ferdig prosess avventes en anbefaling om 
denne oppgaven, og dagens praksis videreføres inntil 
innhold i ny avtale gjøres kjent og implementeres. 
 
 
Beredskapsordningen på døgnenhetene må tas inn i 
samarbeidsavtalene. 
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tlf og skype 
med overlege i 
psykiatri 

Vaktordningen er under evaluering.   
I påvente av oppsummering og evaluering av 
hjemmevaktordningen som administreres av 
klinikkrådgiver, vil dagens praksis videreføres inntil 
ny avtale trer i kraft. 

Inntaksteam/ 
vurderingsteam 
rus 

Funksjonsfordelt til DPS Vest Dagens praksis videreføres og videreutvikles i tråd 
med lokale og regionale faglige rapporter. 

BUP ambulant 
team fra DPS Midt 
til DPS Øst 

Teamet har etablert praksis med 
ambulering til Kirkenes 

Dagens praksis videreføres inntil klinikksjef i Sámi 
Klinihkka er på plass og sammen med klinikksjef i 
Kirkenes tar stilling til formalisering av dette tilbudet. 

Beredskap ved 
samfunnsmessige 
kriser. 

Beredskapsplanverket til FIN er 
organisert etter dagens 
organisasjonsmodell og er samlet i 
DocMap 

Dagens praksis videreføres inntil ny 
organisasjonsmodell er besluttet endret og ny 
beredskapsrådgiver er tilsatt og har ferdigstilt 
planverket i tråd med organisasjonskartet. 

 

 
 

Risikoanalyse med tiltak 
I arbeidet med risikovurdering og avbøtende tiltak har prosjektgruppen hatt flere 
løsningsorienterte diskusjoner.  De største bekymringene knyttet til etablering av ny 
klinikkstruktur er forsøkt satt opp i 6 mål som skal oppnås. Det er registret bekymring ved at 
fagmiljøene i klinikk psykisk helsevern og rus går fra å tilhøre en klinikk til å bli fordelt i fire 
klinikker. Videre er det registret noe bekymring innenfor somatisk område knytte til klinikk Alta og 
Sámi Klinihkka, med risiko for at fagområdet psykisk helsevern og rus kan bli prioritert med 
ressurser på bekostning av somatisk tjenestetilbud. Disse bekymringene er tatt inn i målene M1 og 
M2.  
 
Helseforetakene har fått nye oppgaver og tydelig fordeling av ansvar knyttet til ny utdanning av 
legespesialister. Dette er vurdert i mål 3.  
 
I mål 4 er det vurdert oppnåelse av kravet i oppdragsdokumentet om en prioritering av psykisk 
helsevern og spesialisert tverrfaglig rusbehandling, omtalt som Den gyldne regel. 
 
I mål 5 er foretaksovergripende stab trukket inn i vurdering av risiko knyttet til 
virksomhetsrapportering i ny klinikkstruktur. 
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I mål 6 blir risiko vurdert i forhold til å overholde behandlingsfrister i ny klinikkstruktur. 
 
I tabellen nedenfor vises en oversikt over mål eller krav som skal innfris og risikonivå før tiltak 
samt etter at nye tiltak er iverksatt. Hele risikovurderingen ligger som vedlegg til rapporten. 
 

 
 
M1 
Med bakgrunn i uttrykte bekymringer vurderer prosjektgruppen at det er en høy risiko knyttet til 
måloppnåelse om at fagmiljø innenfor psykisk helsevern og rus ivaretas og styrkes i ny 
klinikkstruktur.  
 
Dette begrunnes blant annet med mange små fagmiljø som er lokalisert fysisk på flere steder, og 
som i tillegg vil måtte forholde seg til ulike klinikksjefer istedenfor en klinikksjef. Sykehusene vil 
hovedsakelig ha somatisk fagmiljø. Det er derfor knyttet bekymring til at psykisk helsevern og rus 
kan bli nedprioritert, og særlig i sykehusene. Med erfaringen om at det er utfordrende å rekruttere 
særlig psykiatere og psykologspesialister til Finnmark bidrar dette til bekymringen. I Sámi 
Klinihkka og klinikk Alta vil fagmiljøene i liten grad risikere nedprioritering da somatisk fagmiljø i 
disse klinikkene vil være i mindretall.   
 
Kritiske suksessfaktorer for å oppnå målet er å ha ansatte med nødvendig kompetanse, og at disse 
er tilstede på behandlingsstedene. Videre mener prosjektgruppen at andre viktige momenter er at 
regionale faglige standarder må benyttes og at disse må være implementert i faglige, 
foretaksovergripende prosedyrer. Riktig antall ansatte i forhold til befolkningsgrunnlag og 
arbeidsoppgaver er en annen suksessfaktor. 
 
Tiltak som allerede er iverksatt i klinikk psykisk helsevern og rus er at det arrangeres årlige 
regionale fagnettverksmøter innenfor noen fagområder. Det er tatt i bruk avstandskompenserende 
teknologi som Skype i pasientbehandlingen for at pasienter skal få redusert reisetid og unngå 
avbrudd i behandlingsopplegg når kommunikasjonsmidler innstilles på grunn av uvær eller teknisk 
svikt. Behandlere kan også få frigitt kapasitet ved å redusere egen reisetid ved bruk av Skype. 
Videre pågår et aktivt arbeid med utarbeidelse og oppfølging av nærværsplaner i samarbeid med 
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HR, med mål om å øke behandlingskapasiteten. 
 
Nye tiltak som prosjektgruppen mener kan styrke fagnettverk i foretaket er å etablere halvtimes 
morgenmøter/lunsjmøter slik praksis er i somatikken. Skype gjør dette mulig og er noe de ulike 
fagmiljøene selv kan ta tak i gjennom dialog med sin linjeleder. Andre tiltak kan være å styrke 
kursbudsjettet slik at fagnettverk kan etableres og utvikles regionalt. Med bistand fra FFS og 
deltakere fra fagmiljøene kan det iverksettes arbeid med foretaksovergripende faglige prosedyrer i 
DocMap. Videre kan klinikksjefene inngå individuelle ambuleringsavtaler som kan bidra til å tilføre 
nødvendig kompetanse til enkelte behandlingssteder i begrenset omfang. Et annet risikoavbøtende 
tiltak er å foreta en gjennomgang av bemanningen innenfor de ulike fagområdene, med blikk på 
fordeling av ansvar og oppgaver og hvordan ressurser er fordelt. Dette kan bidra til en mer 
hensiktsmessig ressursbruk. Ved hjelp av kartlagte kritiske suksessfaktorer samt eksisterende og 
nye risikodempende tiltak, vurderes det som mulig å kunne innfri at fagmiljø innenfor psykisk 
helsevern og rus ivaretas og styrkes i ny klinikkstruktur.  
 
M2 
Med bakgrunn i erfaringer med rekruttering av fagpersoner til Spesialistlegesenteret i Karasjok og 
til nåværende klinikk Alta vurderer prosjektgruppen at det er en høy risiko knyttet til 
måloppnåelse om å styrke fagmiljøet i disse to somatiske avdelingene i ny klinikkstruktur. Det 
ligger i vurderingene at det på tilsvarende måte er behov for å iverksette tiltak for å styrke også de 
somatiske fagmiljøene internt i foretaket og gjennom regionale fagnettverk. 
 
Kritiske suksessfaktorer ble vurdert til å være de samme som innenfor psykisk helsevern og rus. Å 
ha ansatte med nødvendig kompetanse, og at disse er tilstede på behandlingsstedene, at regionale 
faglige standarder benyttes og at disse er implementert i faglige, foretaksovergripende prosedyrer. 
Riktig antall ansatte i forhold til befolkningsgrunnlag og arbeidsoppgaver er en annen 
suksessfaktor. Mange av de nåværende, pågående tiltakene i somatikken er tilsvarende som for 
psykisk helsevern og rus. 
 
Av nye tiltak anbefaler prosjektgruppen at det tilrettelegges for «skreddersydde» individuelle 
rekrutterings- og stabiliseringsløsninger. Det kan være tilrettelegging for forskningsaktiviteter eller 
annen faglig og personlig utvikling. Risikoavbøtende tiltak som er nevnt for psykisk helsevern og 
rus vil på samme måte kunne ha effekt innenfor somatisk fagområde. En gjennomgang av regionale 
faglige standarder og prosedyrer for å utarbeide foretaksovergripende fagprosedyrer, kan bidra til 
samarbeid og fagnettverk. På den bakgrunn vurderer prosjektgruppen det som mulig å kunne innfri 
at fagmiljø innenfor somatikk styrkes i ny klinikkstruktur. 
 
M3 
Prosjektgruppen ønsker å understreke betydningen av at utdanningsløpene for legespesialisering 
ivaretas i ny klinikkstruktur. Den enkelte legen som er i utdanningsløp har et selvstendig ansvar for 
å fullføre sine læringsmål og dokumentere disse. Finnmarkssykehuset HF som 
utdanningsinstitusjon har ansvar for å tilrettelegge for utdanningsløpene slik de er skissert på 
hjemmesiden og i søknaden til Helsedirektoratet. 
 
Prosjektgruppen har kartlagt at individuelle avtaler og at det er ansatt overleger med nødvendig 
kompetanse er kritiske suksessfaktorer for LIS utdanningen. Det kan også bli behov for at det 
etableres samarbeid mellom klinikkene og mellom foretaket og kommunene angående 
utdanningsløpene. Det er vurdert som moderat risiko for at foretaket har overleger med nødvendig 
kompetanse til å kunne tilby leger gjennomføring av LIS utdanningsløp. 
 
Det pågår et regionalt samarbeid (REGUT) der foretaket deltar. Klinikkene inngår individuelle 
avtaler om stipendordninger og oppfølging i spesialiseringen med formål om å rekruttere utvalgte 
leger i forbindelse med og etter at spesialiseringen er gjennomført. Styringsgruppen for LIS 
utdanningen i Finnmarkssykehuset HF har besluttet at alle overlegene innen utgangen av 2021 skal 
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ha gjennomført minst 2 dager klinisk veiledningskurs. Med pågående og nye tiltak vurderes det 
som lav risiko knyttet til det å sikre LIS utdanningsløp i Finnmarkssykehuset HF. 
 
M4 
Kritiske suksessfaktorer knyttet til «Den gyldne regel», er kostnader, ventetider og høyere 
aktivitetsvekst for å oppnå målet om prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling.  Risiko for ikke å innfri målet er vurdert som høy, med begrunnelse i at de 
somatiske klinikkene må ha en lavere kostnadsvekst enn psykisk helsevern og rus i inneværende 
år. I rapporteringen for 2. tertial innfris ikke denne målsettingen og risiko for å oppnå målet 
vurderes fortsatt som høy i rapporteringen. De somatiske klinikkene har utarbeidet 
handlingsplaner for å redusere overtid og innleie som sammen med reduksjon i sykefravær kan 
bidra til at kostnadsveksten i somatikken blir lavere enn i psykisk helsevern og rus. Opprettelse av 
observasjonsposter i somatiske klinikker er tiltak som har vist kostnadsreduserende effekt i andre 
foretak. 
 
For at ventetidene i psykisk helsevern og rus skal reduseres i henhold til nye krav mot 2021, er det 
flere nye tiltak som kan iverksettes. Gjennomgang av oppgaver som knyttes opp til de nye 
pakkeforløpene er ett tema. Å ta i bruk talegjenkjenning, bruk av elektroniske skjema og øke bruk 
av Skype i pasientbehandlingen er andre tiltak. Dette kan frigi kapasitet. Høsten 2019 startes 2 
forprosjekt i samarbeid med kommunene, for å etablere digitale, fleksible og aktivt oppsøkende 
team for personer med alvorlige psykiske lidelser. Ett prosjekt med hovedfokus på samiske forhold 
i et nasjonalt perspektiv og ett med fokus på befolkningen i Finnmark.  Dette tiltaket kan på sikt 
medføre bedre oppfølging for denne pasientgruppen og færre innleggelser. Innføring av DIPS Arena 
forventes også å frigi noe behandlingskapasitet. Tiltak om å følge opp kvalitetsindikatoren om å 
overholde 95% av pasientavtalene vil bidra til å følge opp at ventelistene er korrekt. Det foreslås å 
gjøre et foretaksovergripende arbeid knytet opp til at henvisninger for pasienter som ikke møter 
etter noen gangers innkalling blir returnert til fastlegen. Det tiltaket vil kunne få effekt på alle typer 
ventelister. Det er forventet at tiltak som reduserer ventetid også vil bidra til en aktivitetsøkning. 
Dersom det gjennomføres brukerundersøkelser vil resultatene kunne bidra til enda bedre 
tilrettelegging av pasienttilbud tilpasset brukernes behov og på den måten oppnå at flere møter til 
behandlingen. 
 

M5 
I forbindelse med etablering av ny klinikkstruktur har den foretaksovergripende staben gjort 
prosjektgruppen oppmerksom på at det må foretas endringer i ulike interne systemer og rapporter 
som er knyttet til virksomhetsrapportering på aktivitet, økonomi og kvalitetsindikatorer. Staben 
har vurdert at dersom de påpekte, nødvendige endringene ikke blir gjennomført og kvalitetssikret 
kan det få store konsekvenser for foretakets oversikt og virksomhetsstyring, rapportering av 
aktivitet og inntekter knyttet til dette.  
 

Avbøtende tiltak som settes inn er at en oppnevnt arbeidsgruppe fra staben vil sørge for at det 
utarbeides nødvendige endringer i de ulike systemene i tråd med ny struktur. Endringen må 
kvalitetssikres før iverksetting og ansvar for denne type oppgaver som endringer og videlikehold av 
systemene må knyttes til roller og funksjonsbeskrivelser i den foretaksovergripende staben. Når de 
anbefalte tiltakene er iverksatt vil foretaket kunne rapportere tilfredsstillende på samme måte som 
før klinikkstrukturen endres. 
 

M6 
Prosjektgruppen har vurdert at behandlingsfrister skal overholdes i ny klinikkstruktur, og fastslått 
noen kritiske suksessfaktorer for å oppnå dette. En suksessfaktor er å beholde nåværende ordning 
med at henvisninger i somatikk mottas ett sted og fordeles mellom sykehusene i øst og vest for 
vurdering. I vest blir innkalling av pasienter hovedsakelige foretatt fra sykehuset, mens noen 
fagområder kalles inn fra klinikk Alta og noen fra Spesialistlegesenteret i Karasjok. Ordningen ble 
iverksatt i forbindelse med HOS prosjektet og har medført en bedre oversikt over ventelistene og 
en reduksjon i antall fristbrudd.  
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Nye tiltak for å overholde behandlingsfrister og unngå fristbrudd er å opprette teamorganisert 
merkantil tjeneste i Klinikk Hammerfest på samme måte som i Klinikk Kirkenes. Videre kan det som 
før nevnt utarbeides foretaksovergripende retningslinjer vedrørende pasienter som ikke møter ved 
gjentatte innkallinger og på den måten frigi behandlingskapasitet. Det er et samarbeidspotensial 
om dette med fastlegene.   
 
Det ble gjort en vurdering om at hver klinikk i ny struktur skulle kalle inn «egne» pasienter etter at 
henvisninger var vurdert. Dette virket som en hensiktsmessig suksessfaktor og kunne gi god 
oversikt over egne ventelister. Samtidig kan det medføre store skjevheter og mangelfull oversikt 
om foretaket overholder behandlingsfristene. Etablering av en overordnet kontrollfunksjon vil 
kunne virke risikoreduserende. Også å opprettholde etablerte rutiner og samtidig etablere nye 
måter å samarbeide på både i somatikk og psykisk helsevern og rus kan bidra til måloppnåelse. 
 
At det er tilgjengelig nødvendig kompetanse på behandlingsstedet er vurdert som en annen kritisk 
suksessfaktor for å overholde behandlingsfrister. Ambuleringsavtaler og bruk av 
avstandskompenserende teknologi kan redusere risiko for ikke å oppnå målet. Andre tiltak kan 
være å gjennomgå roller, oppgaver og ansvar og vurdere omfordeling av stillinger for å sikre at det 
finnes nødvendig kompetanse på behandlingsstedene. 
 
Oppsummert vurderes det som størst mulighet for å overholde behandlingsfrister ved at 
nåværende ordning med at innkalling av pasienter foretas i øst og vest, i somatikken, og at det i vest 
er en fordeling av innkalling som sikrer oversikt over de ulike ventelistene i somatikken. En ny stor 
utfordring er at det varsles innføring av behandlingsfrister for kontroller. Det vil utfordre 
klinikkenes behandlingskapasitet. Viktig tiltak vil være at klinikkene gjennomgår sine rutiner for 
innkalling til kontroll og etablerer en felles praksis innenfor de respektive fagområdene.  
 
Det foreslås at eksisterende innkallingsrutiner opprettholdes også i psykisk helsevern og rus. Det 
kan være hensiktsmessig å se på muligheter for endringer av innkalling av pasienter på sikt. Det 
anbefales at det eventuelt gjøres en utredning av dette innenfor både somatikk og psykisk 
helsevern og rus. 
 

Samarbeid om rekruttering 
Når det gjelder samarbeid mellom klinikkene om rekruttering og stabilisering av personell, 
anbefaler prosjektgruppen at foretaket utarbeider en større overordnet satsing på rekruttering og 
stabilisering ut fra kartlegginger i klinikkene. Dette arbeidet pågår allerede i forbindelse med 
Finnmarkssykehuset HF sitt strategiske rekrutteringsarbeid som ligger til grunn for klinikkvise 
rekrutteringsplaner. 
 
Overordnede rekrutteringstiltak og - midler øremerket legerekruttering, spesialsykepleiere 
(ABIKOJ) og paramedic er områder klinikkene allerede samarbeider om.  Det samme gjelder felles 
tiltak og midler til lederrekruttering og lederutdanning. HR disponerer felles midler til felles 
annonseringstiltak ved ledige stillinger. Smart annonsering som arbeidsform er valgt og måling av 
effekten tiltak er en del av dette.  Klinikkene og HR samarbeider om dette. Der det er naturlig med 
samordning vil HR koordinere dette.  
 
Klinikkene utarbeider rekrutteringsplaner for særlig kritisk kompetanse i et 10 års perspektiv. 
Dette i samarbeid med HR etter foretakets mal. Der det er naturlig med samarbeid på tvers vil HR 
koordinere dette.  
 
Foretaket utarbeider et felles årshjul for rekrutteringsarbeid med det formål å nå nåværende og 
fremtidig kompetanse herunder deltakelse på utvalgte utdanningsmesser, karrierekvelder, 
julearrangement for studenter, arrangement rettet mot studenter fra Finnmark, samarbeid med 
lokalt næringsliv mm. Klinikkene deltar der det er naturlig. 
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Overordnet oppsummering av risikovurderingen: 
Det er vurdert høyt risikonivå for oppnåelse av fire av seks mål før nye tiltak iverksettes: 

• Ivareta og styrke fagmiljø innenfor psykisk helsevern og rus 

• Ivareta og styrke fagmiljø i somatikk 

• Virksomhetsrapportering 

• Behandlingsfrister overholdes 

De viktigste tiltakene som anbefales iverksatt innenfor de to første kulepunktene er: 
✓ At det tilrettelegges for individuelle rekrutterings- og stabiliseringsløsninger. Det kan være 

tilrettelegging for forskningsaktiviteter, annen faglig og personlig utvikling, hovedsakelig 

skreddersøm.  

✓ En gjennomgang av regionale faglige standarder og prosedyrer for å utarbeide foretaksovergripende 

fagprosedyrer, kan bidra til samarbeid og fagnettverk.  

✓ Etablering av halvtimes morgenmøter/lunsjmøter i psykisk helsevern og rus slik praksis er i 

somatikken. Skype gjør dette mulig og er noe de ulike fagmiljøene selv kan ta tak i. 

✓ Klinikksjefene kan inngå individuelle ambuleringsavtaler som kan bidra til å tilføre nødvendig 

kompetanse til enkelte behandlingssteder i begrenset omfang. 

✓ Gjennomgang av bemanningen innenfor de ulike fagområdene, med blikk på fordeling av ansvar og 

oppgaver og hvordan ressurser er fordelt. Dette kan bidra til en mer hensiktsmessig ressursbruk. 

På denne bakgrunn vurderer prosjektgruppen det som mulig å kunne innfri at fagmiljø innenfor både psykisk 
helsevern og rus og somatikk styrkes i ny klinikkstruktur. 
 
De viktigste tiltakene som anbefales iverksatt for å ivareta virksomhetsrapportering er: 

✓ At en arbeidsgruppe fra økonomi og HR med bistand fra FFS sørger for at det utarbeides og 

kvalitetssikres nødvendige endringer knyttet opp til ny struktur før denne iverksettes. Samtidig 

anbefales det at oppgaver og ansvar for å gjennomføre slike endringer knyttet til virksomhetsdata 

tydeliggjøres i funksjonsbeskrivelser til de respektive rollene i den foretaksovergripende staben. 

De viktigste tiltakene som anbefales iverksatt for å oppnå at behandlingsfrister overholdes er: 
✓ Å innrette teamorganisert merkantil tjeneste i klinikk Hammerfest etter modell fra klinikk Kirkenes. 

✓ At ordningen med innkalling av somatiske pasienter i øst og vest opprettholdes. 

✓ At det i vest er en fordeling av innkalling av somatiske pasienter som sikrer oversikt over de ulike 

ventelistene. 

✓ At praksis med innkalling av pasienter til behandling i psykisk helsevern og rus videreføres 

✓ At alle fagmiljø gjennomgår sine rutiner for innkalling til kontroller, sørger for at de samstemmes på 

foretaksnivå og at prosedyrer oppdateres. 

Det er vurdert moderat risiko før nye tiltak iverksettes for oppnåelse av mål om: 
• Sikre LIS utdanningsløp. 

• Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (Den gylne regel). 

De viktigste tiltakene som anbefales for å sikre LIS utdanningsløp er: 
✓ At klinikkene har ansatte overleger med nødvendig spesialistkompetanse. 

✓ At klinikkene inngår individuelle avtaler om stipendordninger og driver aktiv oppfølging under 

spesialiseringen, med formål om å rekruttere utvalgte leger i forbindelse med og etter at 

spesialiseringen er gjennomført. 

De viktigste tiltakene som anbefales for å sikre prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling er: 

✓ De somatiske klinikkene gjennomfører sine handlingsplaner og reduserer merkostnader ved overtid 

og innleie. 

✓ Nærværet øker ved aktivt arbeid med sykefravær innenfor psykisk helsevern og rus. 

✓ Opprettelse av observasjonsposter i somatiske klinikker har vist kostnadsreduserende effekt i andre 

foretak. 

✓ Se på oppgaver som knyttes opp til de nye pakkeforløpene i psykisk helsevern og rus. 

✓ Talegjenkjenning tas i bruk. 

✓ Elektroniske skjema tas i bruk. 

✓ Øke bruk av Skype i pasientbehandlingen. 

✓ Kvalitetsindikatoren om å overholde 95% av pasientavtalene følges aktivt opp.  

✓ Det foreslås å gjøre et foretaksovergripende arbeid knytet opp til at henvisninger for pasienter som 

ikke møter etter noen gangers innkalling blir returnert til fastlegen. 
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Konklusjon 
   
Prosjektgruppen stiller seg enstemmig bak i forslagene om overordet klinikkorganisering av 
somatikk og psykisk helsevern og rus i ny klinikkstruktur slik de er oppsummert under 
overskriften «Forslag til ny, overordnet klinikkstruktur». 
 
Prosjektgruppen har konkretisert samarbeid i ny klinikkstruktur og anbefalt hvilke fagområder og 
avtaler som bør inngås, videreføres og videreutvikles slik de er oppsummert under overskriften 
«Konkretisering av samarbeid mellom klinikkene». 
 
Prosjektgruppen stiller seg enstemmig bak vurderingene som ligger til grunn i risikovurderingene 
slik de er oppsummert under overskriften «Risikoanalyse med tiltak». 
 
 

Vedlegg: 
1. Kommunikasjonsplan for omorganisering av overordnet klinikkstruktur for somatikk og 

psykisk helsevern og rus, Finnmarkssykehuset HF 
2. Generelt avtaleutkast 
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1 Innledning 

Denne kommunikasjonsplanen er utarbeidet for prosjektet «Omorganisering av 
overordnet klinikkstruktur for somatikken og psykisk helsevern og rus i 
Finnmarkssykehuset HF» 
 
Kommunikasjonsplanen er basert på utført interessentanalyse. Formålet med 
kommunikasjonstiltakene er å engasjere, tilfredsstille, informere og følge opp 
interessentene, slik at prosjektet oppnår aksept og forståelse for prosjektets mål og 
resultat. 
 
Interessentanalysen legger grunnlaget for prosjektets kommunikasjonsvirksomhet. 
Formålet med en interessentanalyse er å kartlegge hvem som har interesse av 
prosjektets arbeid, og på hvilken måte disse interessentene kan ivaretas i 
prosjektperioden.  
 

2 Effektene av prosjektet/arbeidet 

 
Formålet med prosjektet er å etablere en klinikkstruktur hvor somatikk og psykisk 
helsevern og rus integreres i en og samme klinikk. I en tid med økning av sammensatte 
lidelser, er målet å se hele mennesket under ett behandlingsforløp og gi et helhetlig 
tilbud. En slik organisering er nyskapende og kan styrke fagmiljøet, rekrutteringen og 
helsetjenestetilbudet i sin helhet.  
 

3 Ordliste/forkortelser 

Interessent: En interessent defineres om en person, gruppe personer eller virksomhet 
som blir eller kan bli berørt, eller på annen måte har interesser i resultatet av arbeidet. 
 
FIN Finnmarkssykehuset 
HF   Helseforetak 
 
Interessentanalysen nedenfor ble godkjent i prosjektgruppens møte 2. juli og danner 
utgangspunkt for tiltak i kommunikasjonsplanen. 
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4 Tiltaksplan for kommunikasjon 

Informasjon har ingen effekt før den er nådd frem til og oppfattet av de interessentene vi 
ønsker å nå. Ofte ønsker vi endringer i holdninger og adferd. For å oppnå det, er det 
viktig å være bevisst på formen på budskapet og valg av kanal.  

4.1 Kanaler 

Kanaler som kan brukes for å kommunisere: 
 

• Tjenestelinjen 
• Møter der ulike interessenter deltar 
• E-post til ansatte 
• Helse Nord Nytt??? 
• Intranett (inkl. nettside for prosjektet) 
 

4.2 Kommunikasjonslinjer 

På prosjektets vegne kan prosjekteier administrerende direktør eller 
kommunikasjonsleder uttale seg.  

4.3 Kommunikasjonsstrategi 

 
Når det gjelder prinsipper for kommunikasjon så ønsker en å gå aktivt ut selv og da 
hovedsakelig internt i organisasjonen. Interessentene er ledelsen, ansatte, tillitsvalgte, 
vernetjenesten, brukerutvalg samt styret og eksternt Helse Nord RHF.  
 

4.4 Budskap  

Hovedbudskapet er:   
Utredningen om en klinikkstruktur der somatikk og psykisk helsevern og rus 
samlokaliseres og samorganiseres, er en videreføring av omorganiseringen av 
helsetjenestetilbudet i Karasjok, i Sámi Klinihkka.  
 
I en tid med økning av sammensatte lidelser, er målet å se hele mennesket under ett 
behandlingsforløp og gi et helhetlig helsetjenestetilbud. En slik organisering er 
nyskapende og kan styrke fagmiljøet, rekrutteringen og tilbudet i sin helhet. Det er dette 
fundamentet Sámi Klinihkka ble etablert på, i tillegg til ivaretakelsen og videre utvikling 
av samiske helsetjenester. 

4.5 Risikoer 

 
Risiko for ikke å nå fram med budskapet til interessentene vurderes som liten ved 
gjennomføring av tiltaksplanen og angitte frister. 



 

5 Tiltaksplan 

 

Interessent Tiltak Kanal Ansvar Frist OK? 

 Ledelsen 
Orientere om prosjektet fremdrift 
underveis i prosjektet 

Ledermøte/styringsgruppe 
Intranett 

 Kristine  02.09.   

Ansatte 
Lage en mail som sendes alle ansatte. 
Der orienterer en om prosjektet og de 
løsninger som foreslås (lenke til 
referat) 
Klinikksjef KPHR informerer egne. 

 Epost 
Intranett 
 
 
Utvidet ledermøte, KVAM-dag 

  Kristine 
 
 
Inger Lise 

 02.09. 
 
 
 
12.09 

  

Tillitsvalgte 
Prosjektleder informerer  
  
 
Lager en egen sak til drøftingsmøte 
med de tillitsvalgte  

Skype møte HR sitt 
samarbeidsmøte med 
tillitsvalgte 
Epost 
Intranett 

  Kristine  06.09. 
 
 
 
14.10. 

  

Vernetjenesten 
Lager en egen sak til drøftingsmøte 
med de tillitsvalgte  

Epost 
Intranett 

  Kristine  14.10.   

Brukerutvalget 
Det lages en sak til høstens møte 04.09. Møte i Brukerutvalget - Skype   Kristine/Violet  29.08   

Styret i FIN 
Sak til styret Styremøte  Eva  22.10.   

Helse Nord RHF 
Informasjon i forbindelse med faste 
møter 

Oppfølgingsmøte/direktørmøtet  Eva     

Fylkesmannen 
Informere i forbindelse med 
dialogmøte 

I dialogmøtet  Eva  26.08.   

UNN 
Info i forbindelse med møter i 
prosjektet sammenslå UNN og FIN 

Prosjektmøter Kristine/Harald 13.08.  

Kommuner 
Informasjon i fast møtearena 14.10. OSO Eva/Kristine 07.10.  

 



 
 

 

1 
 

 
 

 
 

Klinikk..................  Klinikk...........................  

Besøksadresse:  Besøksadresse: 

 

 

Postadresse: 

 

Telefon: 

 

Postadresse: 

 

Telefon: 

 

Postnummer/Sted: 

 

 Postnummer/Sted 

 

 

Partsrepresentant: 

 

Stedfortreder: 

 

Kontaktperson: 

 

 

 

 

Telefon: 

epost: 

Partsrepresentant: 

 

Stedfortreder: 

 

Kontaktperson: 

 

 

 
 
2. Avtalens parter 
Partene er Klinikk........... ved klinikksjef, og Klinikk........... ved klinikksjef 
 
3. Beskrivelse av tjenesten 
Avtalen regulerer ......................................... 
På avtaletidspunkt er ........................................  
Det er enighet om ............................................. 
Tjenesten omfatter følgende: 
 

3.0 Ambulering 
 
 ............................................................................................................. 

 
3.1 Pasientbehandling 
 
................................................................................................................ 
 
3.2 Forskning og fagutvikling 
 
............................................................................................................... 
 
3.3 Utdanning 
 
.................................................................................................................. 
 

1. Kontaktinformasjon

Klinikk.......................................

Samarbeidsavtale mellom Klinikk.........................og
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4. Ansvarsforhold 
 

4.1 Klinikk .......................... ansvar 
Klinikk.............................. ansetter og har arbeidsgiveransvar for personell som 
..................... 
Eventuell ansettelse skal skje i samarbeid mellom 
............................................................................................ 
 
Klinikk........................... er ansvarlig for at det ved ikke planlagt fravær prioriteres 
tilstrekkelig og kompetent personale til den planlagte ..........behandlingen.  
Ferieavvikling skal inngå som tema i de årlige planleggings- og 
samarbeidsmøtene mellom partene. 
 
Klinikk........................ er ansvarlig for arbeidstøy, avfallshåndtering, de løpende 
lønnsutgifter og sørger for å frigi personalressurser til nødvendig 
kompetanseheving. Videre er klinikken ansvarlig for at behandlingen 
dokumenteres forskriftsmessig i Finnmarkssykehusets pasientjournalsystem og 
at nødvendige medisinske forbruksartikler bestilles i henhold til retningslinjer 
ved Klinikk ............................ 
 
Ved akutte problemstillinger avtales at. ............................................... 
 
Dersom personale som jobber med oppgaver tilknyttet avtalt tjeneste settes til 
andre 
oppgaver på grunn av redusert aktivitet eller annet, skal lønnsutgiftene ikke 
belastes Klinikk................ og klinikken sender melding til kontaktperson i 
Klinikk......... om slik endring i arbeidsoppgavene. 
 
4.2 Klinikk.........................sitt ansvar 
 
Den enkelte behandler har ansvar for pasientbehandlingen og det 
medisinskfaglige ansvaret ivaretas av klinikken ....................................... 
 
Klinikk.............. faktureres for ................................................ I tillegg betales et avtalt 
årlig beløp til dekning av overheadkostnader, som angitt i vedlegget: 
Klinikk........................... betaler for eventuelle kostnader knyttet til ombygging og 
inventar til innredning av lokaler.  
 

.................................................................................

3.5 Annet

.........................................................................

3.4 Kompetanse og ressurser
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oppfølgingsmøter med administrerende direktør.
Uenighet og tvist mellom partene løftes inn i relevant stabsfunksjon eller i
10. Tvistbestemmelse

utgifter slik det fremkommer av punkt 4 i avtalen. Disse fordeles på tilsvarende måte.
Klinikk...................... faktureres for .................................. 4 ganger årlig. For øvrig dekkes
9. Betalingsbestemmelser

innkaller og sørger for referat.
skal utveksles erfaring og evalueres prosedyrer og driftsmessige forhold. Klinikk............ 
Partene holder samarbeidsmøter månedlig første driftsåret, deretter kvartalsvis. Det 

 Samarbeidsmøter8.

Alle parter har anledning å si opp avtalen med 12 måneders varsel.
Partene kan be om forandringer og evalueringer av avtalen og bestemmelser i avtalen. 

 Oppsigelse av avtalen7.

avtalen fornyes avtalen i to nye år.
underskrevet og i to år. Med mindre avtalen sies opp eller det avtales andre endringer i 
Avtalen tar utgangspunkt i langtidsplanlegging av ordinær drift og gjelder fra den er 

 Avtalens varighet6.

underrettes straks.
andre part
Dersom en av partene gjør endringer i hvem som skal være kontaktperson skal den

avtalen.
Oppnevnte kontaktpersoner er utgangspunkt for dialog og spørsmål angående innhold i 

 Henvendelser vedrørende avtalen5.

knyttet til denne avtalen, i samarbeid med enhetens ansvarlige kontaktperson.
koding av pasientbehandlingen, innsending av faktura og øvrige ordninger 
Klinikk..........................lager, gjør kjent og følger opp rutiner for dokumentasjon og

og for pasientkonsultasjoner.
inventar samt tilrettelegging og utstyr for lyd/bilde samtaler både for personale 
teknisk vedlikehold og bruk av maskiner. Klinikk............ sørger for kontorutstyr og
Klinikk......................... betaler for nødvendig kompetansehevende tiltak, medisinsk

tråd med forsyningsavdelingens praksis.
Klinikk......................... betaler for kostnader knyttet til medisinske forbruksvarer i

Medisinteknisk utstyr..............................
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----------------------------    ----------------------------   
Klinikksjef..................     Klinikksjef....................... 
 

 
Vedlegg:  
Detaljert underavtale/prosedyre/beskrivelser 
 

Sted/dato Sted/dato

Avtalen er undertegnet i to eksemplarer hvor partene beholder hvert sitt.
Dato og signatur11. 



15. oktober 2019 9:55

Finnmarkssykehuset HF – styret

Administrerende direktør 

Kommunikasjon og 
samfunnskontakt

Foretakssekretariat

Personal og organisasjon

Økonomi, analyse og 
utbygging

Fag, forskning  
og samhandling

Klinikk Kirkenes
Psykisk helsevern og rus 

Somatikk

Økonomisjef

HR-sjef

AdministrasjonssjefKvalitets- og utviklingssjef

Klinikksjef

Klinikk Alta
Psykisk helsevern og rus 

Somatikk

Klinikksjef

Klinikk Hammerfest
Psykisk helsevern og rus  

Somatikk

Klinikksjef

Sámi klinihkka
Psykisk helsevern og rus 

Somatikk

Klinikksjef

Klinikk prehospitale 
tjenester

Klinikksjef

Service, drift og eiendom

Drifts- og eiendomssjef

Pasienter

Kommunikasjonssjef
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