
Referat prosjektgruppemøte 22.09.2016 

Oppfølging av Nasjonal helse og sykehusplan – kirurgisk 
akuttberedskap UNN Narvik 
 

Møtte: Odd Søreide, Anne Marthe F Jenssen, Bjørn Bremer, Ann Mari Jenssen (vara for 
konsernverneombud), Cathrin Carlyle (vara for brukerrepresentant), Heidi E Laksaa, Rita P Martnes, 
Kari Fiske, Jon Harr, Sverre H Evju, Hege Andersen.  

Forfall: Arne Holm, Knut Kjørstad, Bengt-Ole Larsen, Esben Haldorsen  

Andre deltakere: Hilde Pettersen (kommunikasjonssjef UNN HF), Kristian Fanghol (direktør Helse 
Nord RHF), Randi Spørck (seksjonssjef Helse Nord RHF), Beate Sørslett (prosjektleder NLSH). 

Møtet fant sted i Peisestua, UNN Narvik torsdag 22. september kl. 0900 -1500, og ble innledet med 
en presentasjon av deltakerne i prosjektgruppen. I forbindelse med møtet ble det arrangert et åpent 
møte for de ansatte ved sykehuset i kantina kl 1230-1300. 

 

Referat  
1/2016 Innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sekretariatet skal tilstrebe å sende ut saksdokumenter senest 
en uke før møtene finner sted. 

2/2016 Bakgrunn, mandat og oppdragsgiver ved direktør Kristian Fanghol, Helse Nord RHF 

Fanghol orienterte om bakgrunnen for oppdraget og mandatet av 05.07.16. Deloppdrag om stedlig 
ledelse inngår ikke i denne prosjektgruppens oppdrag. Det etableres en egen prosess for dette, ledet 
av viseadministrerende direktør Marit Lind, UNN HF.  

Kommunene ber om tilbakemelding på hvor de kan gi innspill på denne prosessen. 

Mandatet ble tatt til etterretning.  

Med hensyn til sammenheng mellom mandatet og strategiske utviklingsplan for UNN HF 2015-2025 
bli det opplyst at sistnevnte understøtter utredningsarbeidet. Utviklingsplanen er likevel ikke førende 
for prosjektets sluttresultat som svar på prosjektmandatet fra Helse Nord RHF.P0F

1 

 

3/2016 Prosjektplan, organisering av arbeidet, tidsrammer 

Hege Andersen, prosjektsekretariat, gjennomgikk prosjektplanen, versjon 1.2. 

Konserntillitsvalgte opplyste om at hun vil sende en henvendelse til prosjektleder der hun ber om 
deltakelse av lokale tillitsvalgte i prosjektgruppen.  

1 Endring gjort i samsvar med representanter fra kommunene i prosjektgruppen, 11.10.2016  
                                                           



Prosjektplan godkjent med små endringer (se sak 6/2016). Endelig versjon legges ut på nett.  

Generelt ble det uttrykt bekymring fra prosjektdeltakerne på omfanget av arbeidet sett opp mot den 
tiden som er avsatt. Konkret meldte en ansatt i UNN Narvik bekymring rundt frigitt tid til deltakelse i 
prosjektgruppens arbeid.  

 

4/2016 Arbeidsgrupper og faglige bidrag – rammer og mandat 

Et arbeidsnotat fra prosjektsekretariatet som beskriver behovet for data/andre fakta var sendt ut. 

Det er etablert en arbeidsgruppe for kommunale tjenestetilbud. Øvrige faglige innspill innen kirurgi, 
føde og prehospitale tjenester bestilles i linja innen de aktuelle fagmiljøer ved UNN HF.  

Datagrunnlag og faglige innspill bestilles i disse dager, og vil legges ut internett 19TUhttps://unn.no/om-
oss/nasjonal-helse-og-sykehusplanU19T fortløpende.  

Prosjektgruppen ble bedt om å identifisere andre dataelement som er relevante for oppdraget. Det 
var ingen kommentarer til arbeidsnotatet.  

Prosjektdeltakerne er overrasket over valget av å kutte ut arbeidsgrupper i UNN HF som 
arbeidsmetode. Det spilles inn fra prosjektgruppen at det er viktig at innspillene i bestillingene 
reflekterer fagmiljøenes syn.  Det vurderes at valgte arbeidsform kan gi prosjektgruppen mer 
fragmentert informasjonstilfang.   

Kommunene poengterer at prosjektgruppa må balansere datafangst som beskriver nåsituasjonen 
med faktorer som påvirker sykehustilbudet i et framtidig perspektiv.  

 

 

5/2016 Kommunikasjonsplan og interessentanalyse – ved Kommunikasjonssjef Hilde Pettersen, 
UNN  

Kommunikasjonsplan og interessentanalyse ble diskutert og korrigert i møtet. En endelig versjon av 
kommunikasjonsplan og en foreløpig versjon av interessentanalysen sendes deltakerne fra 
kommunikasjonssjefen. 

6/2016 Møteplan/framdriftsplan 

Prosjektgruppen ba om at punktet «skrive rapport-utkast» tas ut av framdrifts- og møteplan pkt 5.  

De ba også om en mer spesifisert møteplan, slik at hver enkelt kan forbedre seg grundigere til 
møtene. Prosjektleder orienterte om at tema for neste møte blir (blant annet) nye Narvik sykehus 
(ved Viggo Søderblom), rekruttering og endret spesialiststruktur/utdanning ved Elisabeth Arntzen. I 
november vil tema være kirurgi og traume.  

Informasjonsmøter for de ansatte skal gjennomføres i forbindelse med alle møtene i 
prosjektgruppen. Annonsering og tidspunkt vurderes nærmere for å sikre best mulig fremmøte.  

Møteplan for prosjektgruppen er som følger 
18. oktober  Store telestudio 5 et UNN Narvik, IP nr 908650 

15. november Peisestua, Søsterveien, IP nr 908643 

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


15. desember Peisestua  

12. januar Store telestudio  

14. februar  Store telestudio 5 

Alle møter: klokken 0900-1500. 

Prosjektleder orienterte om at møtet 12. januar trolig blir utvidet til også å omfatte 11. januar.  

 

7/2016 Eventuelt  

Ingen saker til eventuelt.  

 

30.09.2016 

Hege Andersen (referent) 
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