
 

 

Referat prosjektgruppemøte 18.10.2016 

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.  

Forfall: Cathrin Carlyle (vara for brukerrepresentant Esben Haldorsen)  

Andre deltakere: Hilde Pettersen (kommunikasjonssjef UNN HF), Elisabeth Arntzen (prosjektleder 

Helse Sør-Øst), Viggo Søderblom (prosjektleder Nye Narvik sykehus), Hege Andersen (sekretariat). 

Møtet fant sted i Store telestudio, UNN Narvik tirsdag 18. oktober kl. 0900 -1500, hvorav de siste 20 

minuttene var satt av til et møte mellom prosjektleder og lokalpressen. I forbindelse med møtet ble 

det arrangert et åpent møte for de ansatte ved sykehuset i kantina kl. 1130-1200. 

 

Referat  
7/2016 Innkalling og dagsorden, referat 

Innkalling, dagsorden og referat ble godkjent.  

Referatutkast sendes prosjektgruppens medlemmer for gjennomlesning. Ev merknader og 

endringsforslag sendes sekretariatet som innarbeider disse endringene, ferdigstiller referatet og 

legger det ut på nettsiden. Endelig, formell godkjenning gjøres i neste møte.  

Det ble stilt spørsmål ved kommunikasjonssjefens rolle i dette arbeidet. Prosjektleder viste til at 

prosjektet vektlegger informasjonsarbeid og god kommunikasjon internt og eksternt, jf mandatet og 

prosjektplanen. Det er en styrke at kommunikasjonssjefen prioriterer å delta på møtene i 

prosjektgruppen. Hun er imidlertid ikke en del av prosjektgruppen, på lik linje med Hege Andersen.  

8/2016 Orienteringer 

Sekretariatet orienterte om e-post av 03.10.16 fra administrerende direktør til konserntillitsvalgt 

Ann-Mari Jenssen vedrørende utvidelse av prosjektgruppe. Videre om epost fra prosjektleder Odd 

Søreide av 03.10.16 til prosjektgruppemedlem Anne Marthe F Jenssen vedr innlegg fra 

Legeforeningen og YLF. Til slutt ble det orientert om statusrapportering til Helse Nord RHF av 

11.10.16 (jf vedlegg 1-3 til innkallingen). Ingen merknader til orienteringene.  

9/2016 Sykehus, gjeldende begreper 

Presentasjon ved prosjektleder Odd Søreide. Presentasjonen ble også gitt ansatte i åpnet møte, og er 

lagt på nettstedet (https://unn.no/om-oss/nasjonal-helse-og-sykehusplan) .  

Definisjoner av ulike typer sykehus gjengitt i nasjonal helse- og sykehusplan utgjør et rammeverk vi 

må forholde oss til i utredningen. Prosjektleder viste også til Regional plan for helhetlig svangerskaps- 

fødsels og barselomsorg fra helse Nord som førende. Mandatet fra helse Nord vektlegger i tillegg at 

vi skal utrede løsninger som vil være bærekraftige over tid. Det er viktig at begrepene gis et omforent 

innhold i prosjektgruppen.  

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


 

 

Det ble påpekt at gruppen måtte ta samfunnsmessige hensyn/samfunnsansvar, og at 

gjennomføringen av risiko- og sårbarhetsanalyse var viktig i så måte. Denne bør gjennomføres så 

snart gruppen kommer frem til løsninger som kan risikovurderes.   

 

10/2016 Ny spesialitetsstruktur og innhold i utdanningen for legespesialister 

Presentasjon ved Elisabeth Arntzen, prosjektleder Helse Sør-Øst.  

Arntzen orienterte om de endringer som kommer, og svarte på spørsmål underveis. Hun viste blant 

annet til at akutt og mottaksmedisin blir en ny spesialitet (med basis i de indremedisinske 

fagområdene). Langt viktigere er at spesialiteten generell kirurgi som basis for de fleste kirurgiske 

grenspesialitetene vil opphøre som egen spesialitet. Endringene representerer utfordringer, spesielt 

når det gjelder å rekruttere kirurgspesialister. Arntzen pekte også på at den nye 

spesialistutdanningen som innføres i 2017 også gir muligheter for små sykehus. 

Kommunenes representanter ba i tillegg om å få referatført følgende: «Det kom frem i diskusjonen at 
dagens spesialister innen generell kirurgi vil være i stillinger ved mindre sykehus i mange år fremover. 
Det må på dette grunnlaget være mulig å finne pragmatiske løsninger innenfor rammene av den nye 
spesialiststrukturen. Arntzen gjør også oppmerksom på at UNN HF må sørge for å planlegge slik at 
både LIS1, LIS2 og LIS3 kan få fylt hele eller deler av kompetansemål ved å arbeide på UNN Narvik. 
Særlig viktig å ha en viss mengde LIS 3 da det først er etter at legen er ferdig med LIS 2 en kan ha 
selvstendig vakt.» 

 

Akuttmottak hhv med og uten traumefunksjon var også et tema grunnet Arntzens interesse og 

engasjement også på dette området. Prosjektleder viste til at ny nasjonal traumeplan foreligger 

innen kort tid, og at denne blant annet vil gi klarere kriterier for handtering av alvorlig skadde 

pasienter. Det ble stilt spørsmål om hvorvidt Helse Nord som eier skulle inviteres til å gi avklaringer 

på dette området. Prosjektleder anbefalte at vi heller kunne invitere Regional traumekoordinator til å 

delta i et møte.  

Prosjektgruppemedlem Anne Marthe F. Jenssen mente at følgende tekst burde erstatte teksten 
under dette punkt: Spesialiteten i generell kirurgi opphører som utdanningsløp fra 2017. Da vil 
grenspesialitetene overta som hovedspesialiteter. Vaktbærende fag blir gastrokirurgi, og dette kan 
by på utfordringer i perioden med overgangsordninger ved mange sykehus i dag. Hun ba også om å 
få referatført at den nye mottaksspesialiteten er noe som er frivillig, og opp til hvert enkelt sykehus 
om de skal etablere.  
  

11/2016 Orientering om nye Narvik sykehus  

Presentasjon ved Viggo Søderblom, prosjektleder UNN HF. Presentasjonen legges ut på nettstedet. 

Søderblom orienterte om arbeidet med strategisk utviklingsplan for bygg (ferdigstilles våren 2017), 

en organisasjonsutviklings-koordinerende funksjon etablert i år, nytt sykehus i Narvik med planlagt 

byggeperiode 2019-2022, og aktivitets- og kapasitetsframskrivning 2014-2040. Sistnevnte er utført av 

Sykehusbygg og inneholder befolkningsframskriving, beregnet sengebehov og beregnet behov for 

operasjonskapasitet. Denne skal legges fram for direktørens ledergruppe i løpet av kort tid. 

Prosjektleder viste her til orienteringen fra Helse Nord i møtet 22. sept. 

12/2016 Rekruttering/kompetanse 



 

 

Saken ble utsatt til neste møte da notatet ikke var ferdigstilt innen fristen grunnet sykdom.  

13/2016 Datafangst, analyse og utredningsarbeid 

Det ble henvist til dokument av 30.09.16 som gir en oversikt over de analyser mv som er bestilt. I ett 

av de 4 bestillingene som er gitt til fagmiljøene for faglige innspill, Avklarende spørsmål om kirurgi-

spesifikke problemstillinger (datert 28.09.16) har følgende setning falt ut, og tilføyes heretter: Vi 

oppfordrer til involvering av relevante fagperson (er) fra UNN Narvik. Klinikksjef Arthur Revhaug som 

har fått dette oppdraget orienteres om dette.   

Kommunenes representanter i prosjektgruppen hadde i utgangspunktet ønsket formuleringen Vi 

forutsetter involvering av (…). Den valgte formuleringen er i tråd med de tilsvarende bestillingene for 

hhv traume, føde og transport, og beholdes derfor.  

I tillegg til de bestillinger som det er redegjort for i dokumentet, vurderer prosjektleder å be en 

ekstern leverandør om å utrede området transport/tilgjengelighet. Her vil endringer i tilgengelig 

etter ferdigstillelse av Hålogalandsbrua kunne beregnes.  

Opptaksområde som gjelder for de tre sykehusene i UNN HF ble også problematisert. Prosjektleder 

presiserte at tallene han har brukt er basert på informasjon om befolkningsområder i Nasjonal helse- 

og sykehusplan. Videre at fokus i utredningen vil være på forbruk av helsetjenester og 

pasientstrømmer, men enn opptaksområder.   

Flere ytret bekymring omkring korte frister og tilhørende risiko for utsettelser. Prosjektleder og 

sekretariat skal vurdere tidsfrister og progresjon innen de ulike del-arbeidene torsdag 20. oktober, og 

orienterer gruppen om ev vesentlig utsettelser etter dette. Det ble påpekt at de ansatte berøres 

sterkt av eventuelle konsekvenser av denne sak, og at direktøren derfor måtte legge et ekstra sterkt 

trykk på de som skal levere delbidrag til denne utredningen. Prosjektleder orienterte om at 

prosjekteier vil følge opp dette. 

Prosjektgruppen ba om at de strategiske utviklingsplanene for UNNs klinikker skulle gjøres 

tilgjengelig. De vedtatte planene sendes prosjektgruppens medlemmer og vil bli lagt ut på prosjektets 

hjemmeside.  

14/2016 Videre møteplan og orientering om framdriftsplan 

Møteplan for prosjektgruppen er som følger 
15. november 2016  Peisestua, Søsterveien, IP nr 908643 

15. desember 2016 Peisestua  

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

14. februar 2017 Store telestudio  

Alle møter: klokken 0900-1500. Tiden fra kl 1445 til kl 1500 er i utgangspunktet satt av til møter 
mellom prosjektleder og lokal presse.  

* Legg merke til at møtet er utvidet til også å omfatte 11. januar 

Prosjektleder og sekretariat tilstreber at de neste møtene vil ha fastsatte tema, fulgt av faglige notat, 

innlegg og god tid til diskusjon. Møtet 15. november vil (med forbehold om endringer) berøre 

rekruttering/kompetanse (utsatt fra dette møtet), kirurgi, føde og aktivitetsdata UNN Narvik. 

Sistnevnte vil også bli et tema for møtet 15. desember, sammen med traume, prehospitale tjenester, 

kommunehelsetjenesten mv.  



 

 

Tilleggsinformasjon – ikke orientert om i møtet 

Prosjektsekretariat har vært i de lokale driftsråd i hhv Harstad og Narvik og orientert om arbeidet. 

Prosjektgruppemedlemmene Kari Fiske og Rita Pernille Martnes er medlemmer i Driftsråd i hhv 

Narvik og Harstad, og har påtatt seg et særskilt ansvar for å holde disse rådene orientert om 

gruppens arbeide.  

 

Prosjektleder vil delta i Ofoten regionråd 9. desember 2016.  

15/2016 Eventuelt  

Ingen saker til eventuelt.  

 

28.10.2016 

Hege Andersen (referent) 


