
 

 

Referat prosjektgruppemøte 15.11.2016 

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 (vara).  

Andre deltakere: Hilde Pettersen (kommunikasjonssjef UNN HF), Trine Storjord (Rådgiver UNN, sak 

21/16), Mai-Liss Larssen (Personalsjef UNN, sak 18/16), Ståle Karlsen (Skype, sak 18/16, rådgiver 

UNN), Olav-Helge Førde (SKDE, sak 21/16), August Bakke (Helse Vest, sak 19/16), Kristian Fanghol 

(VK, direktør Helse Nord, sak 20/16), Gro-Marith Villadsen (prosjektsekretariat NLSH, observatør), 

Hege Andersen (sekretariat). 

Møtet fant sted i Peisestua, UNN Narvik tirsdag 15. november kl. 0900 -1500. I forbindelse med 

møtet ble det arrangert et åpent møte for de ansatte ved sykehuset kl. 1130-1200. Presentasjonen er 

lagt på nettsiden. 

 

Referat  
16/2016 Innkalling og dagsorden, referat 

Innkalling, dagsorden og referat ble godkjent.  

Det ble påpekt at noen dokumenter hadde kommet sent, noe som gjør det vanskelig å sette seg inn i 

de ulike sakene. Prosjektleder og sekretariat skal påse at dokumentene sendes ut minimum en uke 

før møtene. I tillegg skal bakgrunnsmateriale legges ut på nett fortløpende.   

17/2016 Orienteringer 

Sekretariatet orienterte om brev fra foretakstillitsvalgte fra hhv Dnlf, NSF, Samfunnsviterne, NITO, 

NFF, Delta, Fagforbundet og NRF ved UNN HF til administrerende direktør vedr utvidelse av 

tillitsvalgtrepresentasjon i prosjektgruppen. Direktøren har muntlig, og senere i brev av 15.11.2016, 

gitt tilsagn til dette. De tillitsvalgte har utpekt Ulla Dorte Mathisen, men hun var forhindret fra å 

møte.  

Det ble også orientert om Kvalitets- og utviklingssenteret sin anbefaling for hvordan risiko- og 

mulighetsanalyser bør gjennomføres i dette prosjektet (vedlegg 1). Sekretariatet vil be aktuelle 

tilbydere jf rammeavtalen om å delta i en «minikonkurranse» vedrørende leveranse av en slik 

analyse.  

Det ble spurt om vi hadde de nødvendige tidsrammer for å gjennomføre risiko- og mulighetsanalyser. 

Prosjektleder bekreftet inntrykket av at tiden er knapp, men sa samtidig at risiko- og 

mulighetsanalyser planlegges å inngå som en del av beslutningsgrunnlaget for hhv styret i UNN i 

mars og styret i helser Nord i april 2017.   

Merknad fra kommunerepresentantene: Det ble av prosjektdeltakerne påpekt at risiko - og 

mulighetsanalysen må forelegges prosjektgruppa før endelig konklusjoner blir trukket. Disse 

analysene er et viktig beslutningsgrunnlag. 

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


 

 

 

18/2016 Rekruttering og kompetanse 

Presentasjon ved personalsjef Mai-Liss Larsen og rådgiver Ståle Karlsen (presentasjon sendt ut på 

forhånd). Larsen ba om at prosjektgruppen bidro med kommentarer og korreksjoner.  

 

Det ble bedt om at stillingshjemler framkommer i den endelige utgaven, og at tallene ble oppdatert 

(nye ansettelser), at data anonymiseres, og kommentere at svenske psykologer (uten norsk 

autorisasjon), men ikke LIS-legene inngår. Disse og andre endringer vil føres i pennen av 

personalsjefen, etter innspill fra prosjektgruppen.  

Representanter fra prosjektgruppen påpekte viktigheten av at rekruttering gjøres kontinuerlig (ikke 

som prosjekt) og at det satses på å utdanne egne spesialister. Det ble også påpekt at ledige stillinger 

ikke ble lyst ut, og at disse faktorene var en del av forklaringen på rekrutteringsutfordringer ved UNN 

Narvik. Konsernverneombud etterlyste utarbeidelse og bruk av kompetanseplaner som grunnlag for 

et systematisk og kontinuerlig arbeid med rekruttering.  

Prosjektleder viste til at det var gjort et godt arbeid lokalt for å rekruttere, og at Narviks utfordringer 

er tilsvarende de man ser ved andre små sykehus. 

Sverre Håkon Evju oversendte to avisutklipp som beskriver rekrutteringsarbeidet (se vedlegg 2 og 3).  

Merknad fra kommunerepresentantene: Det ble understreket fra flere i prosjektgruppa at erfaringer 

viser at UNN Narvik har klart å rekruttere spesialister til ledige stillinger samt at flere yngre leger har 

vist stor interesse for å besette LIS-stillinger ved sykehuset. Vi har dermed ikke grunnlag for å hevde 

at utfordringene for UNN Narvik er helt tilsvarende de man ser ved andre små sykehus. Det er over 

10 år gjort et langsiktig rekrutteringsarbeid i Narvik med å få unge leger tilbake til regionen og 

sykehuset (ref T Ingebrigtsen og «lakseeffekten»). Og mange vil tilbake, men man være offensiv å 

tilrettelegge spesialiseringsløp for disse (se vedlegg 2 og 3). 

19/2016 De kirurgiske fagene 

Presentasjon ved August Bakke, Helse Vest, vedr beskrivelse og utviklingstrekk av de kirurgiske 

fagene. Presentasjonen er lagt på nettsiden. Det var i tillegg sendt ut en tabell som viser kirurgisk 

aktivitet ved andre små sykehus (skal oppdateres), samt et notat fra klinikksjef Arthur Revhaug 

vedrørende kirurgispesifikke problemstillinger (begge sendt ut før møtet).  

Jon Harr påpekte mangler ved utgreiingen av begrepet Vurderings- og stabiliseringskompetanse, jf 

notat fra Revhaug. Prosjektleder følger opp dette videre.  

Tema vil bli utdypet og beskrevet nærmere i analysene av driftsdata (se sak 21), i videre analyser 

over typer aktivitet (desember-møtet), i oversikter og diskusjoner om traumeplan/traumeberedskap 

(desember-møtet) og i pasientstrømsanalyser (desember-møtet). 

20/2016 Fødetilbud og fødsler  

Kristian Fanghol, Helse Nord RHF, orienterte om organiseringen av fødetilbudet i Helse Nord. Jf.  

Utsendte referanser, styresaker mv. Fanghol viste også til mandatet og protokoll fra foretaksmøtet av 

4. mai 2016 der den samlede fødselsomsorgen ikke skal svekkes, men at sykehus skal arbeide i 

nettverk. Han minnet også om veilederen (se vedlegg 4) som er utarbeidet som en del av Nasjonal 

helse- og sykehusplan som beskriver hvordan en sikrer åpenhet og god dialog i arbeidet.  



 

 

Prosjektleder viste til datasett om fødsler, samt tabellen som viser fødetilbudet ved andre små 

sykehus og Helsetilsynets vurdering av forsvarligheten (jf tilsynssak 2010-2013) som var tilsendt 

gruppen før møtet. Han la fram tall for vakt – og vikarbruk ved fødeavdelingen UNN Narvik, der 

situasjonen nå (høst 2016) er at mer enn 50 pst av vaktene (gyn.) dekkes av vikarer. Avdelingsleder 

rapporterte at det er en forverring i situasjonen over tid. Bemanningssituasjonen gir store 

ringvirkninger, særlig for gyn. Poliklinikk, herunder etterslep på signering av prøvesvar, epikriser mv.  

Prosjektgruppen var enige i at dette representerte en stor utfordring mht kvalitet, kompetanse og 

forsvarlighet, belastning for ansatte, kostnader mv.  

Merknad fra kommunerepresentantene: Denne situasjonen må likevel sees opp mot UNN HF sin 

manglende offensive satsning på å styrke bemanningen ved gyn/føde gjennom rekruttering av 

gynekologer og opprettelse av LIS-stillinger. 

Prosjektleder fikk bekreftet at gruppen hadde et tilstrekkelig datagrunnlag for å kunne utrede 

alternativer på dette området, med unntak av andres erfaringer med etablering av fødestue og ev 

konsekvenser for transport mv. Dette vil bli undersøkt nærmere.  

Opptaksområder ble problematisert, og prosjektleder henviste til at dette ville bli en sak i neste 

møte, men at vi forholdt oss til de tradisjonelle opptaksområde i de data som legges fram her, jf 

Nasjonal helse og sykehusplan (tabell 12-1).  

 

21/2016 Aktivitetsdata 

Olav Helge Førde (SKDE) la fram data omkring døgnbehandling (innleggelse), dagkirurgi og poliklinisk 

aktivitet innen kirurgi, føde og gyn, ved UNN Narvik. Rapporten er utarbeidet av analysemiljøet ved 

UNN HF (Trine Storjord og Thomas Krogh) og Olav Helge Førde. Trine Storjord deltok i møtet. 

Data er hentet direkte fra PAS-systemet ved UNN HF som leverer data til LIS-systemet i Helse Nord 

RHF og til Norsk Pasientregister (NPR). Det er lagt vekt på standardisering av datafangst og med klare 

definisjoner av dataelement som ble hentet ut.  

Det ble gitt innspill om manglende samsvar mellom tall i denne presentasjonen og i 

indikatorark/virksomhetsdata/lean-prosjekt som er gjennomført lokalt. Dette vil bli undersøkt og 

kvalitetssikret ytterligere til neste møte, bl a etter innspill fra Jon Harr og Anne Marthe F Jenssen.  

 

22/2016 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt.  

23/2016 Videre møteplan og orientering om framdriftsplan 

15. desember 2016 Peisestua (Jon Harr undersøker muligheten for alternativt møtested) 

11.- 12. januar 2017 Store telestudio 5 et UNN Narvik, IP nr 908650 

14. februar 2017 Store telestudio  

Alle møter: kl. 0900-1500. 

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



 

 

 

24.11.2016 

Hege Andersen (referent) 

 

Vedlegg (sendt ved første gjennomgang av referat 17.11.2016) 

Vedlegg 1: Notat fra Hans Petter Bergseth, UNN av 31.10.2016: Risiko og sårbarhetsanalyse av 

tjenestetilbudet.  

Vedlegg 2-3: Avisutklipp fra Framover vedr rekruttering ved UNN Narvik  

Vedlegg 4: Veileder for arbeidet med utviklingsplaner 

 

Presentasjonene er lagt ut på nett 


