
 

 

Referat prosjektgruppemøte 11. -12. januar 2017 

Oppfølging av Nasjonal helse og sykehusplan – kirurgisk 

akuttberedskap UNN Narvik 
 

Møtte: Odd Søreide, Anne Marthe F Jenssen, Bjørn Bremer, Bengt-Ole Larsen, Arne Holm, Knut 

Kjørstad, Heidi E Laksaa, Rita P Martnes, Kari Fiske, Jon Harr, Sverre H Evju, Cathrin Carlyle (telefon). 

Ulla Dorte Martinsen deltok på dag 2. 

Andre deltakere: Hilde Pettersen (kommunikasjonssjef UNN HF), Gro-Marith Villadsen 

(prosjektsekretariat NLSH, observatør), Hege Andersen (sekretariat). 

Møtet fant sted ved UNN Narvik. I forbindelse med møtet ble det arrangert et åpent møte for de 

ansatte ved sykehuset kl. 1130-1200 den 12.01.  Presentasjonen er lagt på nettsiden. 

Innledende merknad: Dette er et oppsummerende referat. Faglige diskusjoner og konklusjoner 

mht de alternative løsninger (jf mandatet) redegjøres for i utkast til rapport, og ikke her. Dette fordi 

referatene er offentlige, og å publisere foreløpige konklusjoner ville kunne være uheldig ifht at 

gruppen skal levere sin endelige rapport med sine anbefalinger 2. mars.  

 

Referat  
1/17 Innkalling og dagsorden, referat 

Innkalling, dagsorden og referat ble godkjent.  

Det ble påpekt at flere hadde forventet at forslag til løsninger skulle vært lagt ved innkallingen. 

Prosjektleder viser til at dette møtet skulle brukes til å utmeisle alternative løsninger og at disse 

skrives ut i etterkant av møtet i utkast til rapport. 

2/17 Orienteringer 

 Disposisjon for rapporten sendt ut på forhånd. Ingen merknader. 

 Endringer av spesialiststruktur sendt ut på høring. 

 Bent Høyes årlige sykehustale lagt ut på regjeringens hjemmeside  

 Videre kjøreplan for arbeidet etter at utredningen er sendt ut på forhånd.  

 Risiko-og mulighetsanalyse gjennomføres i tråd med veilederen. Flere representanter ønsket 

at resultatene fra denne skal gå «en sløyfe innom» denne gruppa før den sendes ut på 

høring. Bjørn Bremer fra prosjektgruppen sender et kort notat om dette ønsket til direktøren 

som prosjekteier.  

 Prosjektgruppen skal peke ut tre representanter til dette arbeidet. Heidi E Laksaa vil gi 

tilbakemelding på dette ila 13.01.17. 

 Oppklaring av spørsmål omkring rapport om traume. Ev oppfølgingsspørsmål og avklaringer 

sendes sekretariatet 

 Epost fra Paul Larsen om drift av fødeavdelingen ble gjengitt. Ingen merknader. 

3/17 Opptaksområder 

Prosjektleder orienterte om innholdet i dokumentet av 020117, som var sendt ut på forhånd.  



 

 

Det ble poengtert at Unn HF har ett felles opptaksområde, og at sykehusene skal samarbeide i 

nettverk, basert på funksjonsfordeling. Samtidig er det slik at avstander og kjøretid teller ved akutte 

tilfeller. Funksjonsfordeling legger grunnlag for kompetanse, bemanning, vaktlag mv som gjør det 

mulig å ha akutt beredskap. 

Enkelte prosjektgruppemedlemmer påpekte viktigheten av Evenes og militærets framtidige satsning 

der, samt den samlede næringsutviklingen i regionen som tilsier befolkningsvekst. 

Kommuneoverleges i Bardu viste til at Indre Troms trenger et akuttkirurgisk tilbud i Narvik. Han viste 

også til et brev fra avdelingsleder Karl Ivar Lorentsen ved ortopedisk avdeling, UNN HF, der mye ø-

hjelpsortopedi sør for Balsfjord skulle funksjonsfordeles til Narvik og Harstad fra november 2016. se 

detaljer i lenke til Fastlegenytt legges ved dette referatet.  

Prosjektleder vil ta opp uklarheter omkring hvilke kommuner som inngår i beregningen med Asplan 

Viak – jf dokumentets avsnitt om andelen som har kortest reisetid til Narvik (s 3).  

 

4/17 Vurderings- og stabiliseringskompetanse 

Dokumentet Vurderings- og stabiliseringskompetanse var sendt ut på forhånd.  

Begreper som fullverdig akuttsykehus og kompetent akuttsykehus ble problematisert. 

Prosjektgruppen mente en må holde seg til de fire kategoriene sykehus som er definert i nasjonal 

helse- og sykehusplan.  

Dokumentet vurderes av prosjektgruppen som et grunnlagsdokument, men ikke en fasit i denne 

utredningen. Prosjektgruppen vil bruke de deler av dette dokumentet som de finner hensiktsmessig i 

det videre arbeidet med å utmeisle alternative løsningsforslag.  

Dette er en felles problemstilling for alle sykehusene i Helse Nord. 

Prosjektleder vil sende Legeforeningens innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan ut til gruppen.  

 

5/17 Kvalitet, bruker- og medarbeiderundersøkelser 

Datagrunnlaget er lagt ut på nettsiden i dokumentene kvalitetsindikatorer, brukerundersøkelser og 

medarbeiderundersøkelser.  Kort gjennomgang av resultatene i møtet. Konklusjon; det er 

gjennomgående god kvalitet på tjenestene.  

Prosjektgruppen mente at resultater fra medarbeiderundersøkelser kun brukes mht å dokumentere 

arbeidsmiljøet på fødeavdelingen i narvik, ikke for å sammenligne mellom avdelinger og eller 

sykehus.  

 

6/17 Alternative løsningsforslag - diskusjon 

Prosjektleder redegjorde for” spilleregler” for diskusjonen og senere utforming av rapporten. 

Faktagrunnlaget ligger ute på nett, og vil lenkes til rapporten. I denne fasen skal data bearbeides og 

en må trekke konklusjonene ut fra de data som foreligger, med utgangspunkt i mandatet.  



 

 

Eventuell uenighet innad i prosjektgruppen skal synliggjøres i rapporten. Avvikende syn/uenighet må 

formuleres av de som målbærer disse. Målsettingen er en felles innstilling og anbefaling fra 

prosjektgruppen. 

Deretter ble hhv fødetilbud og kirurgisk akuttberedskap diskutert hver for seg.  

1. Fødetilbud  

Prosjektleder innledet ved å si at volum i seg selv har mindre betydning; det er kvalitet og 

kompetanse som bør vektlegges. Videre må Helse Nords behandling av tilsynssaken fra 2010-2012 og 

framover tillegges vekt.  

Helse Nord har 6 kriterier de vurderer fødetilbudet opp mot (jf Dir. Kristian Fanghol innlegg i tidligere 

møte):  

1. Seleksjonskriterier 

2. Organisering og beredskap 

3. Bemanning og kompetanse 

4. Vaktordning og beredskap 

5. System for oppfølging 

6. Informasjon og kommunikasjon 

Merknad fra de kommunale prosjektgruppemedlemmene: « Den dokumentasjonen prosjektgruppen 

har fått forelagt  i sum viser at  fødeavdelingen i Narvik leverer tilfredsstillende kvalitet på de seks 

kriteriene og andre kvalitetsindikatorer i faktapresentasjonen. Prosjektgruppa merker seg en solid 

base av jordmødre og en god rekrutteringssituasjon. Representant Fiske poengterer at det siste 

henger sammen med at UNN Narvik får gode tilbakemeldinger som praksissted fødeavdeling.» 

 

Prosjektgruppen var enige om at hovedutfordringen er utstrakt bruk av gynekologvikarer. Per i dag er 

det 1.8 fast ansatt og 0,4 fast vikar gynekolog i Narvik. Det må være minimum 4 fast ansatte 

gynekologer i vakt. Prosjektgruppen var enige om at dagens situasjon ikke kan fortsette og at 

løsninger som tilfredsstiller nasjonale og regionale føringer må finnes i løpet av ett år. 

Bemanningssituasjonen er ikke robust nok eller bærekraftig over tid. Samtidig ble det påpekt at 

rekruttering vanskeliggjøres av at det er usikkerhet omkring avdelingens framtidige eksistens. Fra 

overordnet nivå er det ikke satset nok på rekruttering, herunder LIS-lege, som er et systematisk og 

langsiktig arbeid.  

Alternativet til fødeavdeling, jordmorstyrt fødestue, ble også diskutert. Prosjektleder viste til en stor 

Britisk studie som dokumenter at fødsler ved fødestue er funnet like trygt og forsvarlig som fødsler 

ved fødeavdeling (https://www.nice.org.uk/guidance/cg190/chapter/Key-priorities-for-implementation.   

BMJ 2014;349:g6886 doi: 10.1136/bmj.g6886 (03.12. 2014)). 

Merknad fra de kommunale prosjektgruppemedlemmene: «Prosjektgruppen har ikke fått presentert 

noe faktagrunnlag på tema jordmorstyrt fødestue.» og «Tema elektiv gynekologisk kirurgi og 

gynekologisk poliklinisk aktivitet ble diskutert med bakgrunn i tidligere presenterte tall og her med 

tanke på framtidig funksjonsfordeling som legger grunnlag for kompetanse, bemanning, vaktlag mv 

som gjør det mulig med fødeavdeling (akutt obstetrikk).» 

 

 

https://www.nice.org.uk/guidance/cg190/chapter/Key-priorities-for-implementation


 

 

Merknad fra ansatte-representantene fra UNN Narvik: Prosjektleder viser til Engelsk praksis for å 

belyse kvaliteten knyttet til jordmorstyrte fødsler/fødestue. Det påpekes fra gruppen at det norske 

fagmiljøet er splittet i dette spørsmål og at tallmateriale fra Norge er så lite at det er vanskelig å måle 

kvalitet på fødestue versus fødeavdeling. I en artikkel fra det norske legetidsskrift skriver J. Frederik 

Frøen fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt : «Nederlandsk fødselshjelp rystes av en studie som viser mer 

enn doblet fødselsrelatert dødelighet ved jord-morstyrt lavrisikofødsel.» Studien Frøen referer til 

omfatter over 37 000 fødsler og mot all forventning fant  man en doblet risko for fosterdød blant 

gruppen som startet som en jordmorstyrt lavriskofødsel. 

 

2. Kirurgisk akuttberedskap 

Det er to alternativer i mandatet – et døgnkontinuerlig generelt akuttkirurgisk tilbud på nivå med 

dagens og/eller et døgnkontinuerlig tilbud som minimum har vurderings- og 

stabiliseringskompetanse.  

Det ble vist til at det er utstrakt ortopedisk virksomhet i Narvik, til tross for Helse Nord vedtak 

(styresak 165/2011) om at ortoped ikke skal gå i vakt.   

Det er fortsatt potensialet for å styrke dagkirurgiandelen ved UNN Narvik (jf samdata-2015). 

Prosjektleder takk fram følgende områder: gyn, ort, uro, gastro.  

Betydningen av ny spesialistutdanning og når effekter av denne vil slå inn lokalt, ble diskutert. Særlig 

er utfordringen knyttet til at generell kirurgi opphører, og etterspørselen etter bløtdelskirurger 

dermed vil øke.  

Ulike varianter av funksjonsfordeling (akutt kirurgi) ble diskutert, opp mot beredskap, traumemottak, 

rekruttering, pasientsikkerhet mv.  

Merknad fra de kommunale representantene: I faktainnhentingen framkommer det at dagens 

traumemottak ved UNN Narvik oppfyller alle regionale og nasjonale kvalitetskrav.  

 

7/17 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt.  

 

8/17 Videre møteplan og orientering om framdriftsplan 

Det siste avsluttende møtet finner sted: 

14. februar 2017 Store telestudio 5 et UNN Narvik, kl 0900-1500 

Tiden fra kl. 1445 til kl. 1500 er i utgangspunktet satt av til møter mellom prosjektleder og lokal 
presse.  

 

Utkast til rapport utarbeides i løpet av januar/februar og sendes ut til prosjektgruppen. Enkeltkapitler 

vil bli sendt ut fortløpende etter hvert som de blir ferdige.  Kapitlene er deskriptive og fakta- og 

kunnskapsorienterte. Konkrete feil, unøyaktigheter og ev forbedringsforslag mv kan sendes 

fortløpende til sekretariatet, men vi ber innstendig om at funksjonen «spor endringer» benyttes. 



 

 

Kapittel 6 som redegjør for gruppens anbefalinger vil nødvendigvis ta noe tid, men vil bli sendt ut så 

snart det er mulig og i rimelig tid før møtet 14. februar.  

Neste møte vil bli brukt til å fullføre rapporten og bli enige om prosjektgruppens anbefalinger. 

Utsending av et siste utkast før dette møtet er 07.02.2017.  

  

Vi har mottatt en presisering av mandatet fra Helse Nord av 11.01.2017. Denne legges ved her, og 

legges også ut på nettsidene. 

 

 

 

25.01.2017 

Hege Andersen (referent) 

 

Vedlegg:  

Legeforeningens innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 

Presisering av mandatet fra helse Nord av 11.01.2017 

Lenke til fastlegenytt:  

https://unn.no/fag-og-forskning/fastlegenytt/ohjelps-ortopedi-nye-rutiner-i-unn 

https://unn.no/fag-og-forskning/fastlegenytt/hofteproteseoperasjon-i-narvik-nytt-tilbud 

 

https://unn.no/fag-og-forskning/fastlegenytt/ohjelps-ortopedi-nye-rutiner-i-unn
https://unn.no/fag-og-forskning/fastlegenytt/hofteproteseoperasjon-i-narvik-nytt-tilbud

