
 

 

Referat prosjektgruppemøte 15.12.2016 

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) og 

Ulla Dorte Mathisen.  

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

26/16), Olav-Helge Førde (SKDE, sak 26/16), Terje Lillegaard (regional traumekoordinator Helse Nord 

RHF sak 27/16), Kristian Bartnes (klinikksjef UNN HF sak 27/16), Jon Mathisen (klinikksjef UNN HF, sak 

28/16, deltok på Skype), Hege Andersen (UNN, sekretariat). 

Møtet fant sted i store telestudio, UNN Narvik tirsdag 15. desember 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  
24/2016 Innkalling og dagsorden, referat 

Innkalling, dagsorden og referat ble godkjent.  

Anne Marthe F Jenssen har på vegne av seg selv, Heidi E Laksaa, Sverre Håkon Evju, Bjørn Bremer, 

Kari Fiske og Jon Harr meldt inn tre saker til eventuelt. De ber om at disposisjonen for rapport legges 

fram, at tall fra aktiviteten ved interkommunal legevakt framskaffes, og at det informeres om Olav 

Helge Førdes tilknytning til arbeidet.  

25/2016 Orienteringer 

Kvalitets- og utviklingssenteret har justert sin anbefaling for hvordan risiko- og mulighetsanalyser bør 

gjennomføres i tråd med veilederen fra departementet. Sekretariatet har gjennomført en 

«minikonkurranse» vedrørende leveranse av en slik analyse, og gitt E&Y oppdraget. Direktøren 

beslutter hvordan denne skal gjennomføres, og prosjektgruppen holdes orientert om framdriften.  

Prosjektleder orienterer om sitt innlegg i Ofoten regionråd. Presentasjonen er lagt på nettsiden. 

Opptaksområder har ikke vært diskutert i prosjektgruppen, men planleggeres som sak i januar-

møtet.  

Prosjektleder orienterer om at det skal gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av denne og 

tilsvarende utredninger på regional og/eller landsbasis. Denne er forankret i veilederen som 

departementet har utarbeidet i tilknytning til Nasjonal helse- og sykehusplan.  

26/2016 Aktivitetsdata for UNN Narvik 

Presentasjon ved Olav Helge Førde (SKDE/UNN). Siste versjon vil bli lagt ut på nettsiden men 

«lojalitet» erstattes med et mer dekkende begrep. To rapporter (UNN/SKDE) er sendt ut til møtet. 

Oppklarende spørsmål og tilbakemeldinger vedrørende analysene ble notert fortløpende under 

presentasjonen og ev korreksjoner vil bli foretatt av Storjord og Førde som har gjennomført disse.  



 

 

Det ble bedt om at prosjektleder undersøker muligheten for at analysene fra SKDE også kan omfatte 

årene 2012-2014.  

 

27/2016 Traume og traumeomsorgen. Presentasjon ved regional traumekoordinator Terje Lillegård 

og klinikksjef Kristian Bartnes UNN HF 

Dokumenter sendt ut på forhånd: Traumeorganisering UNN HF, Trafikkulykker, Nasjonal traumeplan.  

Terje Lillegård presenterte det nasjonale traumesystemet. Presentasjonen vil bli lagt på nettsiden. 

Kravliste, kompetanseoversikt mv kan fås ved å kontakte Lillegård.  

Kristian Bartnes presenterte rapporten traumeorganisering UNN HF. Også denne er tilgjengelig på 

nettsiden. 

Tillegg fra representantene fra kommunene: Det ble informert om at UNN Narvik mangler en 
kompetanseutviklingsplan innen traumatologi samt at 20 minutter oppmøtetid ikke er nedfelt i 
sykehusets rutiner. Utover disse få unntak oppfyller UNN Narvik gjeldende krav for akuttsykehus i 
henhold til nasjonal traumeplan og for sykehus med kirurgisk akuttberedskap i Helse Nord sitt 
traumesystem. 

 

28/2016 Prehospitale tjenester, transporttider mv ved klinikksjef Jon Mathisen UNN HF  

Transportstatistikker, tidsavstander, tilgjengelighetsanalyser og rapporten om prehospitale tjenester 

var sendt ut på forhånd.  Asplan Viak har utført nye analyser over transporttider (utrykningstider) 

til/fra befolkningsområder i kommunene som er aktuelle i det geografiske området mellom de tre 

sykehusene i UNN HF. Prosjektleder var tilgjengelig på telefon, men gruppen fant det ikke nødvendig 

å ringe henne opp.  

Tillegg fra representantene fra kommunene: Analysen viser at 87% av befolkningen i Narvik, Tysfjord, 

Evenes, Ballangen, Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv og Sørreisa har 

UNN Narvik som sitt nærmeste sykehus i reisetid etter Hålogalandsbrua åpner. Dette utgjør 42373 

innbyggere. 

Jon Mathisen gjennomgikk innholdet i rapporten om prehospitale tjenester. Han vil foreta en 

kvalitetskontroll på noen av tabellene vedr kjøretid. Ny versjon vil foreligge før neste møte. 

 

29/2016 Kommunene- befolkningsutvikling, organisering av legevakttjenester mv 

Dokumentet Kommunale tjenestetilbud, samlet rapport fra kommunal arbeidsgruppe og 

Framskrivning befolkning 2016-2040 Ofoten og Sør-Troms sendt ut til forrige møte og lagt på nett.  

Kommunalsjef Heidi E Laksaa la fram rapporten. Hun tar ansvar for å undersøke muligheten for å 

framskaffe data om pasientstrømmer knyttet til den interkommunale legevakten som er lokalisert på 

Setermoen: hvilken kommune kommer pasientene fra og hvor legges de ev inn/øyeblikkelig hjelp 

poliklinisk vurdering? 

 

30/2016 Eventuelt 



 

 

Prosjektleder orienterte om et mindre oppdrag som UNN og NLSH har satt ut til en egen 

arbeidsgruppe (se vedlagte mandat) for å gi innhold til begrepene kirurgisk vurderings- og 

stabiliseringskompetanse. Flere reagerte på at disse sentrale begrepene ikke er definert fra 

departementets side og mener det er uheldig at vi skal arbeide videre uten, eller ev med egne, lokale 

definisjoner. Prosjektlederne for Narvik- og Lofoten-prosjektet har vært i kontakt med Helse Nord om 

dette tidligere, og fått bekreftet at dette må utredningen(e) definere. Det tas sikte på felles 

tilnærming/definisjoner i de to foretakene. 

I utredningen har det kommet innspill på dette fra Kirurgi-, kreft og kvinnehelseklinikken, Hjerte- og 

lungeklinikken, Akuttmedisinsk klinikk og Terje Lillegård. Disse er oversendt lederen for den nevnte 

arbeidsgruppen som skal levere sitt bidrag innen 31. desember 2016.  

 

Anne Marthe F Jenssen hadde på vegne av seg selv, Heidi E Laksaa, Sverre Håkon Evju, Bjørn Bremer, 

Kari Fiske og Jon Harr meldt inn tre saker til eventuelt. De ba om at disposisjonen for rapport legges 

fram, at tall fra aktiviteten ved interkommunal legevakt framskaffes, og at det informeres om Olav 

Helge Førdes tilknytning til saken. Disposisjonen vil bli distribuert så snart som mulig. Tall fra 

interkommunal legevakt forsøkes framskaffet av Heidi E Laksaa. Olav Helge Førde redegjorde for det 

oppdraget han hadde fått fra direktøren og gjennom sitt virke i SKDE der han bidrar som 

vitenskapelig rådgiver til prosjektene vedrørende aktivitets-/driftsdata for UNN Narvik og  analyser 

over pasientstrømmer.  

 

31/2016 Videre møteplan og orientering om framdriftsplan 

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

14. februar 2017 Store telestudio  

Alle møter: oppstart kl. 0900. Avslutning andre dag innen kl. 1500.Vi legger opp til et litt lengre møte 
11. januar med felles middag på kvelden og overnatting for de tilreisende. 

Tiden fra kl. 1445 til kl. 1500 er i utgangspunktet satt av til møter mellom prosjektleder og lokal 
presse (dag 2).  

 

24.11.2016 

Hege Andersen (referent) 

 

Vedlegg 

Mandat: Vurderingskompetanse 29.11.2016 


