
 

 

Referat 

Møte i prosjektgruppen – Oppfølging av Nasjonal helse og 

sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap UNN Narvik 
 

14. februar 2017 kl 0900 - 1600. Store telestudio 5. et UNN Narvik, IP nr 908650 

Møtte: Odd Søreide, Jon Harr, Sverre Håkon Evju, Anne Marthe F Jenssen, Heidi Eriksen Laksaa, Bjørn 

Bremer, Bengt Ole Larsen, Kari Fiske, Arne Holm, Knut Kjørstad, Ulla Dorte Mathisen, Cathrin Carlyle 

(de 3 sistnevnte på videokonferanse fra Tromsø). Hege Andersen og Hilde Pettersen (sekretariat).  

 

9/17 Innkalling og dagsorden, godkjenning av referat  

Innkalling, dagsorden samt referat godkjent (lagt på nett) 

Det ble stilt spørsmål ved tidsrammen og «spilleregler». I møtet i januar ble regler for 

rapportavslutning og uenighet mv tatt opp. Gruppen har som mål å komme fram til enighet og en 

felles anbefaling. Avvikende syn skal komme fram, men må utarbeides skriftlig. Dette skrives inn i 

rapporten. Det blir to korrekturrunder til før rapporten avleveres. Anne Marte og Kari reiser bort 

240217. Videomøte må gjennomføres før dette.  

Flere ønsker en kortere rapport – om så bare anbefalingene.  

Flere prosjektmedlemmer påpekte at utkast til anbefalinger kom sent (men innen fristen).  

 

10/17 Orienteringer ved prosjektleder og sekretariat 

Epost fra Heidi E Laksaa om å forlenge møtet ble kvittert ut med å åpne for et videomøte før 240217. 

Gjeldende møte ble forlenget til kl 1600. 

Det ble stilt spørsmål omkring Risiko og mulighetsanalyse (RMA); prosjektgruppens rolle og avsatt tid 

til å gjennomføre på. Sekretariatet viste til notat fra administrerende direktør (fra tidligere møte) der 

det framgår at RMA ikke inngår i prosjektgruppens arbeid, men i oppdraget UNN HF har fått av Helse 

Nord (jf mandat og veileder sendt ut av departementet som følge av Nasjonal helse- og sykehusplan. 

RMA gjennomføres i tråd med veileder og som planlagt i Narvik 21. februar med bistand av 

konsulenter fra E&Y.  

Ekstern kvalitetssikring skal gjennomføres i februar-mars 2017 av konsulentselskap på oppdrag Helse 

Nord. Et eksempel på en slik utført kvalitetssikring finnes som vedlegg til Odda-rapporten. 

11/17 Gjennomgang av kapittelutkast 2-5 

Gjennomgang av de endringsforslag som har kommet til kap 2-kap 5 som ikke er tatt inn i rapporten 

fortløpende. Endringer foretatt i versjon 3 som sendes prosjektgruppen. Bjørn Bremer vil levere 

tekstlige innspill som skal innarbeides.  

12/17 Diskusjon og tekstutforming omkring anbefalinger kap 6 (og dermed også kap. 1) 

https://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt%20og%20program/Odda%20og%20Stord%20sjukehus/Ekstern%20kvalitetssikring%20av%20Prosjekt%20Odda%20sjukehus.pdf


 

 

Prosjektleder orienterte om at han ønsker å begrunne resonnementene/anbefalingene gruppen 

kommer med (kapittel 6) og minnet om at anbefalingene må være konsistente med målene i 

Nasjonal helse- og sykehusplan der det er adekvat:  

 Styrke pasienten  

 Prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling 

 Fornye, forenkle og forbed5re helsetjenesten 

 Nok helsepersonell med riktig kompetanse 

 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 Bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehusene 

 Styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 

  

Prosjektgruppen var enig om at ny kunnskap/nye opplysninger ikke skal komme først i kap. 6- dette 

må komme tidligere i rapporten eller utgå. 

Kapittel 6 er oppsummert i en kortversjon «Anbefalinger», som ble gjennomgått i møtet. 

Konklusjonene om dette kan ikke trekkes før prosjektgruppen har hatt et ekstra møte 

(videokonferanse).  

 

13/17 Eventuelt 

På spørsmål fra Anne Marthe Jenssen avklarte prosjektleder følgende: Kirurgiplanen Helse Vest tatt 

opp i klinikkledelsen K3K UNN HF som en del av dette utredningsarbeidet. Klinikksjefen har meldt 

skriftlig tilbake at han slutter seg til innholdet i denne.  

14/17 Videre framdriftsplan 

Plan fram til overlevering av rapport 2. mars 2017 må avklares av prosjektleder i etterkant av møtet. 

Det er fra sekretariatets side planlagt en utsending av versjon 3 15.02.17 med frist 22.02.17, og en 

endelig utgave som sendes ut for korrekturlesning i uke 9 før overlevering til administrerende 

direktør 02.03.17. Prosjektleder vil komme tilbake til dato for møte og ev korrigeringer i disse 

oppgitte fristene.  

 

 


