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Prosjektplan 

Oppfølging Nasjonal Helse- og Sykehusplan, 

kirurgisk akuttberedskap UNN Narvik 

UNN HF 30.09.16 

     

 

Innledning 

UNN HF har av Helse Nord RHF fått i oppdrag å utrede kirurgisk akuttberedskap og elektiv 
kirurgi med berørte fagområder, inkludert innhold og organisering av fødetilbudet for UNN 
Narvik, med bakgrunn i Nasjonal helse- og sykehusplan. Utredningen skal oversendes Helse 
Nord RHF innen 1. april 2017 for styrebehandling. Saken er orientert om i UNNs styremøte 14. 
september 2016, og styret skal fatte vedtak i saken i sitt møte 29. mars 2017. 
 

Bakgrunn 

Stortinget behandlet Nasjonal helse- og sykehusplan 17. mars i år, og etter påfølgende 
foretaksmøte med Helse Nord RHF og styrebehandling utarbeidet Helse Nord RHF et mandat 
for oppfølging 5. juli 2016 (vedlegg 1). Denne prosjektplanen omfatter området Rapport om 
framtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi. Selve 
oppdraget er beskrevet i prosjektmandatet, og gjengis ikke her. Prosjektplanen er en 
operasjonalisering av oppdraget, og herunder en plan for organisering av arbeidet, tidsfrister og 
del-leveranser.  
 

Metode for datainnsamling 

Mandatet beskriver oppdraget inngående og det gjentas derfor ikke her. Oppdraget vil 
hovedsakelig løses gjennom etablering av en prosjektgruppe og prosjektleder Odd Søreide, som 
skal lede utredningsoppdraget. Gruppen settes sammen med utgangspunkt i mandatet, med en 
representant fra UNN Tromsø, tre fra UNN Narvik og en fra UNN Harstad, fire representanter 
fra kommunene, konsernverneombud og brukerrepresentant. Det planlegges seks dagsmøter 
ved UNN Narvik. I tillegg etableres det en arbeidsgruppe som skal gi faglige innspill til prosjektet 
innen området kommunale tjenestetilbud med relevans for kirurgivirksomheten ved UNN 
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Narvik (vedlegg 2). Det bes også om faglige innspill fra fagmiljøene ved UNN innen følgende 
områder:  
 

1. Prehospitale tjenester, tilgjengelighet (transport)  
2. Traumeorganisering  
3. Fødetilbudet  
4. Kirurgi 

 

I tillegg er det nødvendig med administrativ innhenting av fakta og andre 
informasjonselementer.  Dette arbeidet skjer uten bruk av arbeidsgrupper, men med 
leveranser. Det kan bli behov for ad hoc referansepersoner/referansegrupper som kan bli brukt 
til ev kvalitetssikring av innhentet informasjon. Det er behov for informasjonsinnhenting bl a på 
følgende områder:  
 

 Rekruttering, kompetanse og bemanning. 
i. Fakta fra bemanningsprosjektet ved UNN Narvik. 

 

 Drifts- og virksomhetsdata fra nasjonale, regionale og lokale databaser og datakilder, 
analysert av 

i. SKDE 
ii. Sykehusbygg eller andre eksterne analyseenheter 

iii. UNNs analyseenhet (ØAS) 
iv. Andre 

 

 Kartlegging – oppgaver og drift ved andre små sykehus i Norge (definert som 
sykehus med historisk opptaksområde på ca 40.000 innbyggere og mindre) 

 Statusbeskrivelser – forhold knyttet til kirurgi- og fødetilbudet ved UNN Narvik 
i. Beskrivelse av prehospitale tjenester 

ii. Tilgjengelighetsanalyser (transport og reisetider) 
iii. Fødedata (antall, tilhørighet, resultater) 
iv. Omtale av kirurgifagene, foreslåtte endringer. 
v. Kodepraksis  

 

 

Milepæls-, framdrifts- og møteplan 

Milepæler (jf mandatets pkt 10) 

ID Dato Milepæl 

M1 14.09.16 Prosjekteier har godkjent prosjektplan, styret i HF orientert 

M2 22.09.16 Konstituering av prosjektgruppen, første møte 

M3 15.10.16 Rapportering til Helse Nord RHF (styret i UNN HF og direktøren mottar kopi) 

M4 01.12.16 Rapportering til Helse Nord RHF (styret i UNN HF og direktøren mottar kopi) 
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M5 29. 03.17 Styrebehandling UNN HF 

M6 01.04.17 Styrebehandlet utredning oversendes Helse Nord RHF 

 

Framdrifts- og møteplan 
 

Nr. Hovedaktivitet Ansvar Dato/ frist 

1. 
Prosjektplan klar til å oversendes styret HF til 

orientering i styremøtet 14.09.16 
Prosjektleder  02.09.16 

2. 
Prosjektgruppe konstituert – 6 heldagsmøter ved 

UNN Narvik 
Prosjektleder 

22.09.16, 

18.10.16,  

15.11.16, 

15.12.16, 

12.01.17, 

14.02.17 

3. 
Rekruttering av aktuelle deltakere til undergruppe 

for faglige innspill  

Prosjektleder/ 

ressurspersoner 
Innen 22.09.16 

4. Oppstart og leveranse fra undergruppe/grupper Ressurspersoner Etter oppnevning 

5. Datainnsamling. Analyse. 
Prosjektleder/ 

Sekretariat 
Se mandat  

6. 
Risikovurdering, høring og ferdigstillelse av 

rapport-utkast 

Prosjektleder/sekretariat 

ev ekstern kompetanse 
Innen xx.03.17 

7. Styrebehandling i UNN HF etter drøftinger mv Adm.dir UNN HF 29.03.17 

8. Oversende styrebehandlet utredning til RHF Adm.dir UNN HF 01.04.17 

 

Organisering 

Selve navet i utredningen blir prosjektgruppen, som er sammensatt med utgangspunkt i 
mandatets pkt 9.2, med en representant fra UNN Tromsø, en fra UNN Narvik og en fra 
kommunene utover mandatets minimumsrepresentasjon. Klinikksjefene ga innspill til aktuelle 
deltakere fra hhv Tromsø, Harstad og Narvik. Direktøren utpekte UNN-representantene, med 
særlig vekt på sammensetningen, slik at både lege- og sykepleierfaget, og de aktuelle 
fagområdene er representert.  
Brukerutvalget ved UNN utpekte selv sin representant, og tilsvarende for de 
konserntillitsvalgte/konsernverneombud i Helse Nord.  
Narvik kommune har i samarbeid med hhv Tysfjord, Ballangen, Evenes, Bardu, Lavangen, 
Gratangen og Salangen kommune utpekt sine representanter. Endelig avklaring kom etter brev 
av 09.09.16. Narvik kommune ved Heidi Lakså er koordinator for kommunene. Direktøren ved 
UNN HF som prosjekteier har det overordnede ansvar for å sette sammen denne gruppen.   
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Arbeidet ledes av prosjektleder Odd Søreide. Det er etablert et prosjektsekretariat tilknyttet 
arbeidet, ledet av Hege Andersen.  
 
 

Rolle Navn Tilhørighet 

Prosjekteier Tor Ingebrigtsen Direktør UNN HF 

Prosjektleder Odd Søreide Innleid konsulent 

Prosjektsekretariat Hege Andersen Direktørens stab 

Prosjektdeltakere Esben Haldorsen Brukerrepresentant 

 Bengt-Ole Larsen Konsernverneombud 

 Bjørn Bremer, rådgiver Kommunene i nedslagsområdet 

 Sverre H Evju, kommuneoverlege Kommunene i nedslagsområdet 

 Heidi E Laksaa, kommunalsjef Kommunene i nedslagsområdet 

 Arne Holm, kommuneoverlege Kommunene i nedslagsområdet 

 Jon Harr, overlege UNN Narvik 

 Anne Marthe F Jenssen, overlege UNN Narvik 

 Kari Fiske, seksjonsleder UNN Narvik 

 Rita P Martnes, avdelingsleder Unn Harstad 

 Knut Kjørstad, avdelingsleder UNN Tromsø 

 

Oppdraget  

Prosjektgruppen skal utrede løsninger for framtidig kirurgisk akuttberedskap ved UNN Narvik (jf 
pkt 3 i mandatet) og UNN HF skal anbefale en løsning til Helse Nord RHF. Fødetilbudet inngår i 
det akuttkirurgiske tilbudet og skal også vurderes (jf pkt 4). Elektiv kirurgisk virksomhet skal 
beskrives (pkt 5). Konsekvensene av ev foreslåtte endringer skal vurderes (pkt 6 og 7).  
Forståelsen og føringene i Nasjonal helse- sykehusplan (Meld.St. 11 (2015-2016)) om samarbeid 
mellom sykehus (sykehus i nettverk) for å dekke befolkningens behov for 
spesialisthelsetjenester skal legges til grunn for arbeidet. 
Utredningen skal styrebehandles ved UNN HF, før saken fremmes for styret i Helse Nord RHF (jf 
pkt 9.4). Prosjektgruppen skal søke å komme fram til en omforent anbefaling til UNN-styret. 
 

Kommunikasjon og medvirkning 
 
Det vises særlig til pkt 9 i mandatet om åpenhet og involvering. Det utarbeides en egen 
kommunikasjonsplan og interessentanalyse tilknyttet dette arbeidet. Sistnevnte er en oversikt 
over prosjektets interessenter, der disse sorteres i ulike interessegrupper. Det er viktig så tidlig 
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som mulig å synliggjøre hvordan interessentene påvirkes av prosjektet for derved å kunne 
planlegge kommunikasjonstiltak og involvering. Interessentanalysen er et levende dokument 
som oppdateres etter hvert som nye faser i utredningsarbeidet inntreffer. Det utarbeides også 
en kommunikasjonsplan som støtte til interessentanalysen for å tydeliggjøre hvilke 
kommunikasjonstiltak som rettes mot de ulike interessentgrupper, og når tiltakene skal 
gjennomføres. Mål for kommunikasjonsarbeidet er: «Interessentene har tillit til prosessen, 
prosjektet og målsettingen». 
 
 
Ansatte i UNN Narvik spesielt og ved UNN generelt har mottatt informasjon om at arbeidet er i 
gang, og det er etablert en nettside på internett. Det planlegges også informasjonsmøter for de 
ansatte i forbindelse med møter i prosjektgruppen. Det er også etablert en «postkasse» for 
henvendelser til prosjektet som rutes til prosjektsekretariat. Mediekontakt anbefales å skje 
gjennom pressevakta ved UNN HF.  
 
En utfordring i prosjektet og i informasjonsarbeidet er å skille mellom det som er prosjektets 
mandat og ansvar, og spørsmål og forhold som angår løpende driftsutfordringer og strategiske 
planer/planarbeid, jf styrets vedtak om utviklingsplan for UNN HF. 
 
Det legges opp til høringer slik det er beskrevet i mandatet.  
 
 

Andre forhold 
I hht mandatet vil Helse Nord RHF delta i oppstartsmøtet i prosjektgruppen. 
 
Det pågår et tilsvarende utredningsarbeid ved Nordlandssykehuset HF. Det er etablert kontakt 
mellom prosjektlederne og de to sekretariatene og det gis mulighet for en observatørrolle for 
disse i det tilsvarende prosjekt i det andre foretaket og for utveksling av relevant informasjon.  
 
 
 
Vedlegg 1: Mandat fra Helse Nord RFH  
https://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger%20etc/Nasjonal%20helse-
%20og%20sykehusplan%20%282016%29/Nasjonal%20helse-%20og%20sykehusplan%20-
%20Mandat%20for%20oppf%c3%b8lging.pdf 
 
Vedlegg 2: mandat for arbeidsgruppe  

https://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger%20etc/Nasjonal%20helse-%20og%20sykehusplan%20%282016%29/Nasjonal%20helse-%20og%20sykehusplan%20-%20Mandat%20for%20oppf%c3%b8lging.pdf
https://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger%20etc/Nasjonal%20helse-%20og%20sykehusplan%20%282016%29/Nasjonal%20helse-%20og%20sykehusplan%20-%20Mandat%20for%20oppf%c3%b8lging.pdf
https://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger%20etc/Nasjonal%20helse-%20og%20sykehusplan%20%282016%29/Nasjonal%20helse-%20og%20sykehusplan%20-%20Mandat%20for%20oppf%c3%b8lging.pdf
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Vedlegg 2: Arbeidsgruppe 

 

Arbeidsgruppe – kommunale tjenestetilbud med relevans for kirurgivirksomheten 
ved UNN Narvik.  
 

Stortinget behandlet Nasjonal helse- og sykehusplan 17. mars i år. Etter påfølgende 
foretaksmøte og styrebehandling, utarbeidet Helse Nord et mandat for oppfølging.  
Oppdraget UNN HF har fått fra Helse Nord RHF er å utrede innhold og organisering av kirurgisk 
akuttberedskap og traumeberedskap, fødetilbud og elektiv kirurgi, og utrede løsninger for 
framtidig akuttberedskap. Se prosjektmandat fra Helse Nord av 05.07.2016 i linken under: 
https://unn.no/om-oss/nasjonal-helse-og-sykehusplan 

 
Arbeidet er organisert med en prosjektgruppe oppnevnt av adm. dir. UNN HF. Prosjektgruppen 

har behov for statusbeskrivelse/faglige innspill til arbeidet.  

 

Arbeidsgruppen for kommunale tjenestetilbud med relevans for kirurgivirksomheten ved UNN 

Narvik skal gi innspill til prosjektet ved å beskrive følgende: 

 

 Gi en oversikter for folketallet i kommunene og SSBs befolkningsfremskrivning 2016-2040 
(etter MMMM-alternativet), evt supplert med data fra regionale 
befolkningsfremskrivininger 2016-2040.  

o Det gis samlet antall innbyggere og fordeling på alderskategorier. 
 

 Legevakten(e) i kommunene; lokalisering, interkommunalt samarbeid og organisering. 
o Bruk av observasjonssenger el. akuttsenger tilknyttet legevakten. 

 

 Beskrive beredskapsarbeidet i kommunene med vekt på akutte kirurgisk skader; avtaler 
mellom sykehusene (foretaket) og kommunene, etablert praksis. 

 

 Rutiner og praksis og arbeidsdeling mellom kommunehelsetjenesten (legene) og AMK-
sentral ved alvorlige skader/ulykker. 

 

Arbeidsgruppen skal inneholde sykepleiefaglig- og legefaglig kompetanse med deltagelse fra 

mer enn 2 kommuner. Arbeidsgruppen ledes av NN (utfylles). Ansvarlig for koordinering av 

arbeidet: Kommunalsjef Heidi E Laksaa (Narvik kommune). 

 

Frist for arbeidet: 1. november 2016 

https://unn.no/om-oss/nasjonal-helse-og-sykehusplan

