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Møtedato: 18. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-26/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 4.4.2017 
 

Styresak 37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for ekstraordinært styremøte, den 18. april 2017: 
 
Sak 37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 38-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse Side 2 
Sak 39-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap 

m. m.  Nordlandssykehuset HF 
Side 10 

Sak 40-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap 
m. m.  Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 17 

Sak 41-2017 Referatsaker Side 18 
 1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 

brukerutvalg 6. april 2017 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 2. Protokoller fra drøftingsmøte 7. april 2017 ad. sak om 
Nasjonal helse- og sykehusplan - akuttkirurgisk 
beredskap og stedlig ledelse 
Kopi av protokollene legges frem ved møtestart. 

  

 3. Brev av 30. mars 2017 fra Rune Edvardsen, ordfører 
Narvik kommune ad. Oppfølging av Nasjonal helse- og 
sykehusplan- kirurgisk akuttberedskap og elektiv 
kirurgi med berørte fagområder UNN Narvik 

  

 4. Uttalelse fra årsmøtet i LO i Ofoten 2017 om UNN 
Narvik (oversendt pr. e-post 4. april 2017) 

  

 
 
Bodø, den 4. april 2017 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. april 2017   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Knut Langeland, 93 06 37 20  Bodø, 4.4.2017 
 

Styresak 38-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse 
 
 
Formål og oppsummering 
Stortinget behandlet Innst. 206 S (2015-2016) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen 
om Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019), jf. Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal 
helse- og sykehusplan (2016–2019), den 17. mars 2016. Stortingets behandling ble fulgt 
opp i foretaksmøte med Helse Nord RHF, den 4. mai 2016. 
 
Med bakgrunn i dette behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 60-2016 Nasjonal 
helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet (styremøte 18. - 19. mai 2016). 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 4 i denne saken: Styret ber adm. direktør videre om 
å sørge for at alle helseforetak utreder/beskriver organisering av stedlig ledelse som 
sikrer at lovens krav til enhetlig ledelse blir oppfylt. Det forutsettes at medbestemmelse 
ivaretas i tråd med hovedtariffavtalens bestemmelser. Etter at helseforetakene har 
utredet og styrebehandlet spørsmålet om stedlig ledelse, fremmes saken for styret i Helse 
Nord RHF. 
 
Helseforetakene har hatt, og viderefører etter dette arbeidet, en ulik organisering. 
Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF vil fortsatt være organisert etter to 
organisasjonsprinsipper. For deler av virksomheten er det stedlig ledelse med et 
helhetlig ansvar for all virksomhet ved sykehuslokasjonene for definerte fagområder. 
På andre områder er det gjennomgående ledelse av fagområder på tvers av lokasjoner 
og med stedlig ledere på lavere nivåer i organisasjonen.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF vil fortsatt ha ett 
organiserende prinsipp, klinikker og enheter med gjennomgående ledelse på tvers av 
alle lokasjoner og med stedlig ledere med ansvar for enkeltfagområder ved de enkelte 
lokasjoner på lavere nivå i organisasjonen.  
 
Etter adm. direktørs vurdering er valget av organiserende prinsipper for virksomheten 
ved helseforetakene i Helse Nord i tråd med kravet om enhetlig ledelse på alle nivå. 
Dette er avgjørende for å ivareta de lovmessige ansvarsforhold. Videre har alle 
helseforetakene som utgangspunkt at de aller fleste medarbeidere skal ha en lokal 
stedlig leder. Begge helseforetakene (Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF) vil videreutvikle den lokale organiseringen slik at lokal 
koordinering skal styrkes i kombinasjon med en gjennomgående ledelsesmodell. 
 
Dagens organisering i Helse Nord 
Helseforetakene i Helse Nord har i dag ulike modeller for organisering. Disse er kort 
framstilt her: 
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Finnmarkssykehuset HF 
Finnmarkssykehuset HF har organisert seg slik at de har en klinikksjef med overordnet 
ansvar for den kliniske virksomheten ved hvert av sykehusene i Kirkenes og 
Hammerfest. Prehospital klinikk, klinikk for psykisk helsevern og rus og avdeling for 
drift og eiendom har gjennomgående ledelse. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
I UNN er det klinikker/enheter med gjennomgående ledelse av alle områder på tvers av 
lokasjoner, men med stedlige ledere på lavere nivå i organisasjonsstrukturen. Ingen av 
disse har et samlet ansvar for all virksomhet ut over eget område ved den enkelte 
lokasjon. Enkelte av stabsmedarbeiderne har ikke stedlig leder ved den enkelte 
lokasjonen. Det er etablert koordinerende driftsorgan ved UNN Harstad og UNN Narvik. 
 
Nordlandssykehuset HF 
I Nordlandssykehuset HF er det klinikker/enheter med gjennomgående ledelse av alle 
områder på tvers av lokasjoner, men med stedlige ledere på lavere nivå i 
organisasjonsstrukturen. Ingen av disse har et samlet ansvar for all virksomhet ut over 
eget område ved den enkelte lokasjon. Det er etablert koordinerende driftsorgan ved 
Nordlandssykehuset Lofoten og Nordlandssykehuset Vesterålen. 
 
Helgelandssykehuset HF 
I Helgelandssykehuset HF er det enhetsdirektører ved sykehusene i Mo i Rana, 
Sandnessjøen og Mosjøen som har ansvar for den samlede virksomheten ved disse 
lokasjonene for de fagområder, der det ikke er etablert gjennomgående klinikker. 
Gjennomgående klinikker gjelder bl.a. prehospitale tjenester og pasienttransport i 
Helgelandssykehuset HF. 
 
Premisser for utredning av spørsmålet om stedlig ledelse i helseforetakene i 
Helse Nord 
Følgende er protokollført fra foretaksmøte:  
Foretaksmøtet viste til at hensiktsmessig oppgavedeling og krav til helhetlige 
pasientforløp forutsetter tett samarbeid og faglige og organisatoriske 
nettverksfunksjonen mellom sykehus, og at organiseringen bør understøtte dette. 
Foretaksmøtet viste til at Stortinget ved behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan 
gjorde følgende anmodningsvedtak: "Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet 
og/eller styringsdokumenter sørge for at stedlig ledelse bli hovedregelen ved norske 
sykehus." Vedtaket gir helseforetakene en viss fleksibilitet til å utforme ledelsesmodeller 
tilpasset lokale behov, men foretaksmøtet presiserte at stedlig ledelse skal være 
hovedregelen jf. Stortingets vedtak. Foretaksmøtet presiserte at kravet om stedlig ledelse 
ikke er til hinder for bruk av tverrgående klinikker.  
 
I en tverrgående klinikkstruktur må klinikklederen påse at det finnes ledere på de ulike 
geografiske lokasjonene som er gitt fullmakter til å utøve stedlig ledelse. Foretaksmøtet 
minnet samtidig om at helseforetakene må organisere virksomheten på en måte som 
sikrer at lovens krav til enhetlig ledelse blir oppfylt. Dette innebærer blant annet at alle 
ansatte i sykehuset skal vite hvem som er deres nærmeste leder, ref. rundskriv I-2/2013 
om Lederansvaret i sykehus. Uavhengig av organisering skal det sikres god 
kommunikasjon og nærhet til nærmeste leder. Omstillingsprosesser og endring av 
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organisasjonsmodell skal skje i samarbeid og i god dialog med ansatte og deres 
organisasjoner. 
 
Om oppdrag og prosess for arbeidet knyttet til stedlig ledelse 
Stedlig ledelse skal utredes innen de rammer som lov og forskrifter setter, og 
foretaksmøtets oppfølging av Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan. 
 
Alle helseforetak skal utrede/beskrive organiseringen av helseforetaket og hvordan 
stedlig ledelse ivaretas, jf. foretaksmøtets rammer og kravet om en leder på alle nivå, jf. 
spesialisthelsetjenestelovens § 3,9. 
 
Etter at helseforetakene har utredet og styrebehandlet begge utredningene, skal styret i 
Helse Nord RHF sluttbehandle sakene. 
 
Helseforetaket har selv ansvar for å organisere utredningsarbeidet innenfor de rammer 
som er trukket opp. 
 
Medbestemmelse 
Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 18. mai 2016. 
Drøftingsprotokollen ble lagt frem for styret i Helse Nord RHF under behandling av 
styresak 60-2016, jf. styresak 68-2016 Referatsaker, sak nr. 1. 
 
Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte 
og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 18. april 2017. Kopi av 
drøftingsprotokollen legges frem ved møtestart. 
 
Finnmarkssykehuset HF 
Det var vært nedsatt en arbeidsgruppe som har vært ledet av HR-sjefen. I tillegg til HR- 
sjefen har gruppens medlemmer vært klinikksjefer og kvalitets og utviklingssjef. 
Medvirkning er sikret gjennom at foretakstillitsvalgte fra Fagforbundet, Norsk 
Sykepleierforbund, Delta og foretaksverneombudet har gitt innspill til rapporten. De 
tillitsvalgtes innspill er innarbeidet i rapporten. Saken er behandlet i foretaksledermøte 
23. august 2016 og i informasjons- og drøftingsmøte 17. oktober 2016.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Det har som beskrevet i saksutredningen vært bred medvirkning i denne utredningen, 
både internt og eksternt. Saken er i tillegg forelagt brukerutvalgets arbeidsutvalg, 
arbeidsmiljøutvalget samt ansattes organisasjoner og vernetjenesten i egne innspills- 
og drøftingsmøter i forkant av styresaken i HF-et. Referat/protokoller fra disse møtene 
ble behandlet som egne referatsaker i styremøtet i HF-et 8. februar 2017.  
 
Ansattes organisasjoner og vernetjenesten ba om at det må sikres et nødvendig 
handlingsrom til organisatoriske tilpasninger lokalt. Videre mente de at det må åpnes 
for en risikovurdering av de organisatoriske tilpasningene som er foreslått i saken, med 
aktiv deltakelse fra miljøene i Harstad og Narvik.  
 
Arbeidsmiljøutvalget sluttet seg til saken slik den ble presentert, men vektla viktigheten 
av at de lokale aktørene fortsatt inviteres til god medvirkning i oppfølgingen av saken. 
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Nordlandssykehuset HF 
Saken ble drøftet med foretakstillitsvalgte i møte, den 12. desember 2016. De 
foretakstillitsvalgte tok saken til orientering. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Saken ble drøftet med de tillitsvalgte i møte, den 7. november 2016. 
 
Brukermedvirkning 
Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse vil bli behandlet av arbeidsutvalget i det 
Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF i møte, den 6. april 2017, jf. RBU-AU-sak 5-
2017. Protokoll fra RBU-AU-møte legges frem ved møtestart. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Brukerutvalgets arbeidsutvalg støttet hovedretningen i forslaget, og var spesielt opptatt 
av behovet for likeverdige tilbud og lokal koordinering, og vektla at likeverdige tilbud 
må sikres i den foreslåtte modellen. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Saken ble behandlet i foretakets brukerutvalg i møte, den 9. desember 2016. 
Brukerutvalget fattet følgende vedtak: 
1. Brukerutvalget viser til Helse Nords mandat for arbeidet Nasjonal helse- og 

sykehusplan knyttet til lokal ledelse i Lofoten og Vesterålen. 
2. Brukerutvalget er fornøyd med prosessen så langt idet lokale ledere, tillitsvalgte og 

vernetjenesten er tilfredsstillende involvert i arbeidet. 
3. Brukerutvalget gjør oppmerksom på de forholdene som er nevnt i referatene fra 

dialogmøtene med lokale lederne i Lofoten og Vesterålen. Brukerutvalget ber om at 
det i fremtidige evalueringer av ledermodellen, jfr. styresak 108/2016 – også tas 
hensyn til konsekvenser for pasientene. 

4. For øvrig tar Brukerutvalget prosessen så langt til orientering 
 

Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 
 
Finnmarkssykehuset HF 
Arbeidsgruppens rapport er oversendt Overordnet samarbeidsutvalg (OSO) for å få 
innspill. Kommentarer fra OSO er lagt frem i styremøte ved behandling av saken i 
Finnmarkssykehuset HF.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Alle kommuner i foretakets område har fått mulighet til å komme med høringsuttalelse 
forut for styrets behandling i HF-et. 
 
Nordlandssykehuset HF 
I møte, den 23. november 2016 ble OSO orientert om den pågående prosessen i 
forbindelse med besvarelse av oppdraget knyttet til stedlig ledelse i Lofoten og 
Vesterålen. 
 
De kommunale representantene uttrykte ikke ønske om å mene noe om helseforetakets 
interne organisering og tok saken til orientering.  
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Utfordringer og tiltak ved helseforetakene 
Problemstillingene omkring stedlig ledelse er vurdert ved alle de fire 
«sykehusforetakene». Det er særlig i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF, hvor det ikke er stedlige ledere med et samlet ansvar for 
hele/deler av virksomheten ved sykehuslokasjonene, at problemstillingen har vært 
aktuell. Derfor redegjøres for innholdet i utredningene i de to HF-ene.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Innspillene som UNN har mottatt vurderer at dagens modell, i større eller mindre grad, 
har utfordringer med hensyn til å ivareta stedlig ledelse på en tilfredsstillende måte. 
Eksterne innspill er særlig opptatt av at de som samarbeidende institusjoner mangler 
ett lokalt kontaktpunkt og at det kan være vanskelig å vite hvem man skal henvende seg 
til. Det savnes en lokal ansvarlig leder som kan ta beslutninger, og som oppleves å være 
tuftet på lokalkjennskap. Avstand til Tromsø føles lang. De ønsker en struktur som 
legger til rette for bedre og tettere samarbeid med UNN. 
 
Interne innspill er opptatt av mye av det samme, men er i tillegg opptatt av at man 
mangler beslutningsmyndighet på tvers lokalt og at lederansvaret blir oppstykket. Det 
mangler en ansvarlig leder med helhetlig koordineringsansvar for hver av de to 
lokasjonene. 
 
Tiltak som foreslås ved UNN Narvik og UNN Harstad er at lokale klinikksjefer med 
totalansvar for geografiske klinikker i Narvik og Harstad, mindre justeringer innenfor 
dagens struktur uten at det etableres stedlig leder og en modell med stedlig lokal 
driftsleder for Narvik og Harstad innenfor dagens klinikkstruktur. I tillegg kom det en 
del generelle innspill som kan vurderes uavhengig av organisasjonsmodell. 
 
Arbeidsgruppen ved UNN har i sitt arbeid tatt utgangspunkt i utfordringsbildet som 
tegnes og forbedringsforslagene som er kommet, og på det grunnlag lagt frem en modell 
som gruppen mener vil ivareta stedlig ledelse ved UNN Harstad og UNN Narvik på en 
bedre måte enn i dag. En samlet arbeidsgruppe anbefaler at man etablerer en modell 
med en stedlig driftsledelse ved UNN Narvik og UNN Harstad.  
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF har behandlet saken, og erkjent at 
behovet for lokal koordinering av driften ved lokalsykehusene i Harstad og Narvik ikke 
har vært håndtert godt nok. 
 
Styret anbefaler at det iverksettes tiltak med utgangspunkt i arbeidsgruppens forslag til 
forbedringer. Styret anbefaler en risikovurdering av en omgjøring av seksjoner til 
avdelinger ved UNN Harstad og UNN Narvik. 
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fattet følgende vedtak i denne saken: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er fornøyd med at det er 

gjennomført en grundig og inkluderende prosess som omhandler dagens organisering 
av UNN og ivaretagelsen av stedlig ledelse i arbeidet med oppfølgingen av Nasjonal 
helse- og sykehusplan. 
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2. Styret ved UNN viser til den interne utredningen som er gjort og rapporten Dagens 
organisering av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og ivaretagelse av stedlig 
ledelse og støtter vurderingen av at det er mulig å ivareta stedlig ledelse på en god 
måte innenfor dagens klinikkmodell.  

3. Styret erkjenner at behovet for lokal koordinering av driften på lokalsykehusene UNN 
Harstad og UNN Narvik ikke har vært håndtert godt nok. 

4. Styret viser til arbeidsgruppens forslag til forbedringer for å ivareta stedlig ledelse på 
en bedre måte enn i dag, og anbefaler at det iverksettes tiltak med utgangspunkt i 
anbefalingene. Forslaget om omgjøring av tre seksjoner ved UNN Harstad og én 
seksjon ved UNN Narvik til avdelinger, anbefales risikovurdert før eventuell 
iverksetting.  

5. Styret godkjenner at arbeidsgruppens rapport, sammen med vedtaket i denne saken, 
oversendes Helse Nord RHF for endelig behandling. 

6. Etter endelig behandling av saken i styret i Helse Nord RHF, ber UNN-styret om å bli 
orientert om hvilke konkrete tiltak direktøren iverksetter. Styret ber om at de tiltak 
som iverksettes evalueres etter ett års drift, samtidig som det legges til grunn at 
organisasjonsmodellen håndteres dynamisk ved at direktøren fortløpende 
gjennomfører forbedringstiltak ved behov. 

 
Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF vektlegger styrken i å ha en ledelseslinje som følger de faglige 
linjer. Den faglig gjennomgående ledelsen og styring av ressurser, både de faglige, 
menneskelige og økonomiske ressursene, har bidratt til å gi et mer likeverdig 
behandlingstilbud til pasientene i Nordlandssykehuset HFs opptaksområde. Dette 
oppnås både gjennom økt grad av ambulering av fagfolk fra Bodø til Lofoten og 
Vesterålen, og gjennom lik prioriteringspraksis og koordinering av ventetid, fristbrudd 
og støttetjenester til den pasientnære virksomheten.  
 
Samtidig har denne organiseringen også sine utfordringer, særlig knyttet til opplevd 
nærhet til klinikkledelse og til understøttelse av lokal samhandlingsaktivitet mellom 
klinikker. Disse utfordringer vil helseforetakets ledelse og klinikkledelsene arbeide 
videre med som forbedringspunkter. 
 
Det er betydelig forskjell i størrelse og organisering av klinikker. Det er også variasjon i 
erfaring med klinikkmodellen og lokal ledelse og myndighets og ansvarslinjer. Av dette 
følger det at helseforetaket har forbedringsområder. 
 
- Man skal ikke utelukke at endringer i organisasjonsstruktur i enkelte klinikker kan 

være gunstig. 
- God lokal samhandling mellom klinikkene er av vesentlig betydning. 
- Helseforetaket vil gjennomgå sine fullmaktsstrukturer, med tanke på å sikre at 

øverste lokale leder kan ivareta lokale lederoppgaver, og ha myndighet til å gjøre 
avtaler med andre ledere for å sikre god samhandling lokalt. 

- Klinikksjef og avdelingsledere må sikre god kommunikasjon med sine enhetsledere. 
- Det er behov for dedikert stedlig HR-ressurs i Lofoten og Vesterålen under ledelse 

av HR-sjef. Dette kommer på plass. 
- Felles forståelse for lederrollen og en best mulig start i lederjobben skal sikres 

gjennom felles introduksjonsprogram for ledere. 
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- Nordlandssykehuset HF vil innen utgangen av 2018 gjennomføre en evaluering for å 
få svar på om nevnte tiltak har bidratt til å sikre god, stedlig ledelse. 

 
Styret i Nordlandssykehuset HF fattet følgende vedtak i styresak 108-2016 Organisering 
av stedlig ledelse i Nordlandssykehuset: 
 
1. Styret vedtar redegjørelsen i denne sak og oversender denne til Helse Nord RHF som 

besvarelse av oppdraget utledet fra Nasjonal Helse og sykehusplan om å avgi en 
utredning/beskrive organiseringen av helseforetaket og hvordan stedlig ledelse 
ivaretas.  

2. Styret ber om at det innen utgangen av 2018 gjennomføres en evaluering for å 
undersøke om justeringer og tiltak som omtalt i saken har bidratt til å sikre god, 
stedlig ledelse.  

 
Adm. direktørs vurdering 
Organisering av et helseforetak, som er styret og adm. direktørs ansvar, er ikke et 
spørsmål det finnes ett fasitsvar på. Organiseringen landet rundt kan kort beskrives 
som forskjellig, men med sterke likhetstrekk. Gjennomgående er det tre prinsipper som 
ligger: 
1. Stedlig ledelse i form av ansvar for hele eller deler av virksomheten ved 

sykehuslokasjonene 
2. Gjennomgående ledelse for ett eller flere fagområder på tvers av geografiske 

lokasjoner med sted ledelse på lavere nivå i organisasjonen 
3. Kombinasjon av disse modeller 
 
Det finnes ikke, så langt adm. direktør er kjent med, dokumentasjon på at den ene 
måten å organisere på gir bedre faglige eller økonomiske resultater enn andre modeller.  
Mye av diskusjonen har vært knyttet til nødvendigheten av en stedlig samlet ledelse for 
all virksomhet ved sykehuslokasjonene. Dette har både handlet om medarbeidernes 
ønske om å ha en «lokal sjef», omgivelsenes ønske om å ha en lokal kontaktperson, 
behov for bedre lokal koordinering, og det har handlet om lokal ledelse som uttrykk for 
autonomi, lokal selvbestemmelse etc. Hver for seg er disse synspunktene lette å forstå.  
 
Når en skal velge organiserende prinsipp må en først og fremst vektlegge hvordan 
kravet til enhetlig ledelse kan oppfylles. Videre skal krav til å sikre og utvikle faglig 
kvalitet, effektiv bruk av ressursene og en likeverdig tilgjengelighet til helsetjenester for 
befolkningen ivaretas på en best mulig måte. Det blir i stadig større grad, bl.a. som følge 
av at pasientene skal tilbys spesialisert diagnostikk og behandling, viktig å utvikle 
organisasjonsformer som fremmer at sykehusene løser oppgaver i nettverk.  
Kompetanse og ressurser på ulike lokasjoner må brukes i fellesskap for å løse behov for 
enkeltpasienter. Etter adm. direktørs vurdering er det også viktig at den enkelte 
medarbeider, så langt det overhodet er mulig, har en stedlig leder å forholde seg til.  
 
Arbeidet med utredning av stedlig ledelse i helseforetakene har vist et stort 
engasjement. Helseforetakene har sikret en bred behandling gjennom ansattes 
medbestemmelse og brukermedvirkning og kontakt mot eksterne samarbeidsparter.   
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Helseforetakene har hatt, og viderefører etter dette arbeidet, en ulik organisering. 
Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF vil fortsatt være organisert etter to 
organisasjonsprinsipper. For deler av virksomheten er det stedlig ledelse med et 
helhetlig ansvar for all virksomhet ved sykehuslokasjonene for definerte fagområder. 
På andre områder er det gjennomgående ledelse av fagområder på tvers av lokasjoner 
og med stedlig ledere på lavere nivåer i organisasjonen.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF vil fortsatt ha ett 
organiserende prinsipp, klinikker og enheter med gjennomgående ledelse på tvers av 
alle lokasjoner og med stedlig ledere med ansvar for enkeltfagområder ved de enkelte 
lokasjoner på lavere nivå i organisasjonen.  
 
Etter adm. direktørs vurdering er valget av organiserende prinsipper for virksomheten 
ved helseforetakene i Helse Nord i tråd med kravet om enhetlig ledelse på alle nivå. 
Dette er avgjørende for å ivareta de lovmessige ansvarsforhold. Videre har alle 
helseforetakene som utgangspunkt at de aller fleste medarbeidere skal ha en lokal 
stedlig leder. Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har ikke 
en lokal stedlig leder for hele/deler av virksomheten ved sykehuslokasjonene. Begge 
helseforetakene vil videreutvikle den lokale organiseringen slik at lokal koordinering 
skal styrkes i kombinasjon med en gjennomgående ledelsesmodell.   
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal helse- og sykehusplan – 

stedlig ledelse i helseforetakene til orientering. 
  

2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at den lokale organiseringen i 
helseforetakene utvikles i tråd med saksfremlegget i denne styresaken slik at lokal 
koordinering i kombinasjon med en gjennomgående ledelsesmodell styrkes. 

 
 
Bodø, den 4. april 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg: Rapporter fra arbeidsgruppene, endelige vedtak fra HF-styrene og  
   andre relevante dokumenter 
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 18. april 2017   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    K. Fanghol, R. Spørck og G. Tollåli  Bodø, 4.4.2017 
 

Styresak 39-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk 

akuttberedskap m. m. Nordlandssykehuset HF 
 
 
Bakgrunn og oppsummering: 
Denne saken er en oppfølging av styresak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - 
mandat for det videre arbeidet (styremøte Helse Nord RHF 18. - 19. mai 2016). Saken 
omhandler framtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap og fødevirksomheten 
med tilgrensende fagområder i Nordlandssykehuset Lofoten. Det vises for øvrig til 
foretaksmøtets protokoll, mandat for arbeidet, tillegg til mandatet, veileder for 
utviklingsplanarbeidet, ekstern kvalitetssikring (EKS) og til vedlagte styresak fra 
Nordlandssykehuset HF.  
 
Målet med saken er å få vedta en løsning for virksomheten ved Nordlandssykehuset 
Lofoten som er framtidsrettet og som ivaretar krav til faglig kvalitet og utvikling, 
pasientsikkerhet og økonomiske rammer.  
 
Helse Nord RHF ga Nordlandssykehuset HF i oppdrag å utrede følgende tilbud: 
• Et døgnkontinuerlig generelt akuttkirurgisk tilbud (på nivå med dagens).  
• Et døgnkontinuerlig akutt kirurgisk tilbud som minimum har vurderings- og 

stabiliseringskompetanse og kompetanse til å håndtere komplikasjoner etter egen 
planlagt kirurgi.  

 
I arbeidet med utviklingen av mandatet for oppfølging av Nasjonal helse- sykeshusplan 
var det tvil om det skulle settes i gang en utredning rundt Nordlandssykehuset Lofoten. 
Årsaken er Lofotens geografiske plassering og tidvis, særlig på vinteren, utfordringer 
med å kunne transportere pasienter til andre sykehus. På dette punktet er det forskjell 
på situasjonen i Lofoten og Narvik. Dette har også tidligere resultert i at det er etablert 
en jordmorstyrt fødestue med mulighet for nødkeisersnitt. Etter en samlet vurdering 
ble det valgt å inkludere Nordlandssykehuset Lofoten for å få på plass en løsning som er 
beskrevet og anerkjent som den løsningen HF-et skal ha fremover. Arbeidet skulle ta 
utgangspunkt i forslaget til ny spesialitetsstruktur som er på høring. 
 
Utredningsarbeidet har vært organisert med deltakelse fra fagmiljøene og kommunene i 
Lofoten-området, tillitsvalgte og brukerrepresentant. Det har vært utstrakt 
møtevirksomhet med ulike aktører underveis, og saken er behandlet i Overordnet 
samarbeidsutvalg (OSO).  
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Oppsummert er anbefalingene fra Nordlandssykehuset HF i stor grad en videreføring av 
dagens løsninger 
• Jordmorstyrt fødestue med mulighet for nødkeisersnitt. 
• Nordlandssykehuset Lofoten skal være et akuttsykehus med vurderings- og 

stabiliseringskompetanse, med mulighet for akuttkirurgi, og traumeberedskap.  
• Det anbefales en styrking av det elektive/dagkirurgiske tilbudet. Dette foreslås 

håndtert som del av arbeidet med utviklingsplanen. 
• Ivareta den ortopediske aktiviteten med arbeidstid også noen timer i helgen 
 
Utredningen har i tråd med føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan vært gjenstand 
for ekstern kvalitetssikring. Deloitte fikk oppdraget og har i sin kvalitetssikringsrapport 
påpekt at et alternativ med nedlegging av all kirurgisk vaktberedskap ikke er utredet. 
Helse Nord RHF avgrenset i mandatet hvilke alternativer som skulle vurderes. 
Nordlandssykehuset HF har svart ut mandatet i henhold til de to løsningene som er 
skissert ovenfor.  
 
Faktagrunnlag  
Rapporten leverer, i henhold til mandatet, et faktagrunnlag som beskriver 
virksomheten ved Nordlandssykehuset Lofoten.  
 
Kirurgi og ortopedi 
I 2014 var det 3030 heldøgnsopphold ved Nordlandssykehuset Lofoten. 1111 av disse 
ble innlagt ved kirurgisk ortopedisk avdeling, hvorav 898 som øyeblikkelig hjelp og 213 
som elektive/planlagte. Gastro- og generell kirurgi utgjorde 64 %. Ortopedi utgjorde 22 
%. Resten var annen bløtdelskirurgi (11 %) og øre-nese-hals. (Kilde: 
ledelsesinformasjonssystemet) 
 
Aktivitet dagbehandling 
Dagbehandling vil i hovedsak være dialysebehandling eller dagkirurgi. Her kan også 
inngå noe kjemoterapi (cellegift) og blodtransfusjoner. Lofoten er det sykehuset i 
Nordlandssykehuset HF som prosentvis sender flest pasienter til andre sykehus til 
dagbehandling. Totalt får 48,7 % av pasientene i Lofoten sin dagbehandling ved andre 
institusjoner. Det gir grunn til å se nærmere på muligheten for økt 
dagbehandlingsaktivitet i Lofoten.  
 
Aktivitet poliklinikk 
I 2014 var det 6433 polikliniske konsultasjoner ved Nordlandssykehuset Lofoten, 
Andelen ø-hjelp var 24 % i Lofoten. Av ø-hjelpskonsultasjonene er 39 % ortopediske. 
(Kilde: Sykehusbygg, 2014-tall) 
 
Traume 
Antall pasienter ved traumemottak i Lofoten er redusert fra 39 pasienter i 2013 til 25 i 
2015. Antall pasientdøgn er redusert fra 70 i 2013 til 44 i 2015. Trafikkulykker utgjør 
det klart største volumet. 23 av pasientene ble i 2015 ferdigbehandlet i Lofoten. (Kilde: 
manuell telling Nordlandssykehuset Lofoten) 
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Fødsler 
Antall fødsler ved Nordlandssykehuset Lofoten lå i perioden 2010-2015 i intervallet 
128-102, men er redusert til 65 i 2016. Antall keisersnitt er i 2016 0 etter å ha ligget 
mellom 6 og 4 i perioden 2010-2015. 
 
Prosess og anbefaling fra prosjektgruppen i NLSH 
Det er enighet i prosjektgruppen om de forslag som er fremmet og som i stor grad 
representerer en videreføring av dagens løsninger. 
 
Nordlandssykehuset Lofoten skal være et akuttsykehus med vurderings- og 
stabiliseringskompetanse, mulighet for akuttkirurgi og mottak av traumepasienter i 
tråd med nasjonal og regional traumeplan. Eventuelle komplikasjoner etter elektiv 
kirurgi skal kunne håndteres, enten av vaktteamet eller av operatør.  
 
Det anbefales tilstedeværelse av ortoped på ettermiddag og i deler av helg, slik at 
pasienter med behov av ortopediske ø-hjelpsoperasjoner (f.eks. lårhalsbrudd) unngår 
overflytning.  
 
Prosjektgruppen mener at det foreligger mulighet for økning innen dagkirurgi ved 
Nordlandssykehuset Lofoten. Poliklinikkpasienter i opptaksområdet får utført 58 % av 
poliklinisk virksomhet ved Nordlandssykehuset Lofoten. Økning av denne andelen vil 
medføre at pasienter får behandling nærmere sitt bosted. 
 
Dagens organisering av fødetilbud og gynekologi anbefales videreført. 
 
Risiko- og mulighetsanalyse 
Risikovurdering av rapportens anbefalinger har fokusert på kirurgisk akuttberedskap, 
da den foreslåtte videreføringen av fødetilbudet har vært risikovurdert tidligere. 
Risikovurderingen belyste fire mulige uønskede scenario hvor det ble vurdert 
nødvendig å finne tiltak: 
• Pasienten blir møtt av et behandlingsteam som ikke er tilstrekkelig kjent med 

hverandres kompetanseområder.  
• Pasienter med behov for høyere omsorgsnivå får en forsinket eller mangelfull 

utredning eller behandling.  
• For mange pasienter overføres unødvendig fra Lofoten.  
• Faglig utvikling stagnerer.  
 
Tiltakene: 
• Ansettelse av faste overleger  
• Øke ambulering av medisinsk faglig personell mellom Bodø, Stokmarknes og 

Lofoten. 
• Utarbeide prosedyrer for hva som skal opereres i Lofoten (ø-hjelp), og retningslinjer 

for overføring. 
• Utarbeide kriterier for å konsultere LIS1/OL2 på vakt.  
• Utvikling av kompetansehevningsplan på individnivå. 

1 LIS: Lege i spesialisering 
2 OL: Overlege 
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Tiltakene vurderes å være gjennomførbare. Risikobildet etter tiltak er akseptabelt. 
Mulighetsstudien fokuserte bl.a. på at økt tilstedeværelse av ortoped, noe utover 
normalarbeidstid, vil kunne gi vesentlige gevinster for pasientene. Det ble samtidig 
fremhevet at denne økningen ikke skal skje ved vikarbruk, og at gjennomføringen må 
avventes til dette er mulig uten økning i vikarbruk. 
 
Ekstern kvalitetssikrers (EKS) anbefaling om videre oppfølging 
I rapporten fra Deloitte framkommer følgende: 
• Det har vært en åpen, involverende og forutsigbar prosess. 
• Det foreligger en omfattende utredning med et godt faktagrunnlag til hjelp i disse 

vurderingene. Drøftingene bygger i stor grad opp under en videreføring av dagens 
oppgaver ved sykehuset.  

• Helse Nord har i begrenset grad fått utredet alternativer som er mer i tråd med 
signalene i Nasjonal helse- og sykehusplan om å vurdere sykehus uten akuttfunksjon 
i kirurgi. Dette lå heller ikke implisitt inne i Helse Nords RHFs forventinger til 
utredningen.  

• EKS kan heller ikke se at tiltak for å motvirke Nasjonal helse- og sykehusplans 
påpekte utfordringer ved små sykehus, har fått den nødvendige plass i utredningen.  

• EKS er også av den oppfatning at mulig utvidelse av tilbudet ved 
Nordlandssykehuset Lofoten innen elektiv kirurgi, dagbehandling og poliklinikk på 
flere fagområder burde fått en større plass i utredningsarbeidet.  

• EKS har følgende anbefalinger til Helse Nord RHF for den videre prosessen:  
• Alternativer til dagens løsning for kirurgisk akuttberedskap bør utredes i tråd 

med alternativ beskrevet i Nasjonal helse- og sykehusplan.  
• Retningslinjer for hvilke akuttkirurgiske operasjoner som skal gjennomføres ved 

Nordlandssykehuset Lofoten, bør skriftliggjøres. 
• Forslagene om økt elektiv kirurgi ved Nordlandssykehuset Lofoten bør 

konkretiseres. 
• I det videre utviklingsarbeidet i Nordlandssykehuset HF bør tilbudene ved de tre 

sykehusene i helseforetaket sees på og vurderes samlet som ett nettverk.  
• I det videre utviklingsarbeidet ved Nordlandssykehuset Lofoten bør utvidelse av 

tilbudet om dagbehandling og poliklinikk på flere fagområder få større 
oppmerksomhet.  

 
Helse Nord RHF avgrenset i mandatet hvilke alternativer som skulle vurderes. 
Nordlandssykehuset HF fikk ikke i mandat å utrede et alternativ med fullstendig 
avvikling av kirurgisk vaktordning i Lofoten. Nordlandssykehuset har imidlertid ikke 
utredet en ordning med bare vurderings- og stabiliseringsberedskap, uten mulighet for 
akutte operasjoner på kveld og natt.  
 
For øvrig gir den eksterne kvalitetssikringen Helse Nord RHF gode innspill til videre 
oppfølging av arbeidet. Dette vil bli fulgt opp overfor Nordlandssykehuset HF. Det 
handler både om befolkningens tilgjengelighet til tjenestene, kvalitet og 
pasientsikkerhet, bruk av faglige, økonomiske og bygningsmessige ressurser og behovet 
for å avstemme den samlede virksomhet mot Nordlandssykehuset HFs oppgaver som 
utdanningssykehus.  
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HF-styrets anbefaling til Helse Nord RHF 
Styret i Nordlandssykehuset HF fattet følgende enstemmige vedtak i styresak 20-2017: 
1. Styret støtter anbefalingene slik de foreligger i sluttrapporten. 
2. Styret ber om tilbakemelding på arbeidet med styrkning av elektiv aktivitet og status i 

forhold til rekruttering og økning i bruk av egne ansatte innen utgangen av 2017  
3. Styret ber om at det utarbeides av oversikt over hvilke akuttkirurgiske operasjoner 

som forventes ivaretatt ved Nordlandssykehuset Lofoten 
 
Medbestemmelse 
Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m. Nordlandssykehuset HF 
vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 
18. april 2017. Kopi av drøftingsprotokollen legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m. Nordlandssykehuset HF 
vil bli behandlet av arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF i 
møte, den 6. april 2017, jf. RBU-AU-sak 6-2017. Protokoll fra RBU-AU-møte legges frem 
ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan og regjeringens oppfølging 
skal danne grunnlag for et framtidig sykehustilbud som ivaretar pasientsikkerhet og 
kvalitet, god tilgjengelighet til sykehustjenestene og en effektiv bruk av økonomiske og 
faglige ressurser. 
 
Prosessen har tydeliggjort den store betydningen spesialitetsstrukturen har på lang 
sikt. Dette gjelder både for å yte spesialisert diagnostikk og behandling og opprettholde 
vaktkompetanse ved de mindre sykehusene. Slik er spesialitetsstrukturen av største 
betydning for den sykehusstruktur vi har. Spesielt tydelig er dette blitt innen operative 
fag.  
 
Adm. direktør vil, som oppfølging av dette, understreke foretaksmøtets premiss om at i 
den videre utviklingen av sykehustilbudet i hele landet, må alle sykehus samarbeide 
tettere enn i dag. Dette er også den modellen som ligger til grunn for organiseringen av 
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord med funksjonsfordeling mellom ulike sykehus.  
 
Bruk av teknologiske løsninger som skal kople fagmiljøene tettere sammen, slik at 
mindre sykehus kan få del i den ekspertisen de store sykehusene besitter, må utvikles 
og bli en mer naturlig og integrert del av driften. Kunnskapen er i mindre og mindre 
grad stedsavhengig.  
 
Videre har arbeidet med oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan bevisstgjort 
behovet for et aktivt lederskap, på tvers av nivåer, for å utvikle og trygge innholdet i det 
faglige tilbudet og bruke ressursene på en god måte. Dette blir en viktig del av 
oppfølgingsarbeidet som Nordlandssykehuset HF skal gjennomføre. 
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I adm. direktørs vurdering av de anbefalte løsninger i Nordlandssykehuset HF, legges til 
grunn at de vakt- og beredskapsordninger som etableres ikke skal være 
personavhengige og variere over tid, men være stabile og forutsigbare og at sykehusets 
akuttfunksjon må være den samme til enhver tid.  
 
Adm. direktørs anbefaling er at styret i Helse Nord RHF slutter seg til de anbefalinger 
som styret i Nordlandssykehuset HF har gjort. En helt avgjørende premiss for 
anbefalingen er Lofotens geografiske beliggenhet og at værmessige forhold tidvis, 
særlig på vinteren, gir utfordringer med å kunne transportere pasienter til andre 
sykehus. På dette punktet er det forskjell på situasjonen i Lofoten og Narvik. Det vises 
også til tidligere beslutning om etableringen av en jordmorstyrt fødestue med mulighet 
for nødkeisersnitt.  
 
Helseforetaket har i utredningsarbeidet ikke basert seg på forutsetningen om at det skal 
planlegges ut fra ny spesialitetsstruktur. Dette gjør den foreslåtte løsningen mindre 
langsiktig. I denne omgang gir adm. direktør imidlertid sin tilslutning, fordi de må ha 
løsninger som på kort og mellomlang sikt dekker behovet for å kunne gjøre akutte 
operasjoner på kveld og natt. I arbeidet med utviklingsplanen må forholdet til framtidig 
spesialitetsstruktur vurderes og løses. 
 
Fødetjenesten foreslås videreført som nå med jordmorstyrt fødestue med mulighet for 
nødkeisersnitt.  
 
Nordlandssykehuset Lofoten skal være et akuttsykehus med vurderings- og 
stabiliseringskompetanse, mulighet for akuttkirurgi og mottak av traumepasienter i 
tråd med nasjonal og regional traumeplan: Akuttsykehus skal minst ha akuttfunksjon i 
indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. Sykehuset kan ha akuttkirurgi 
hvis bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil-, båt-, og luftambulansetjenester og 
værforhold gjør det nødvendig. 
 
Eventuelle komplikasjoner etter elektiv kirurgi skal kunne håndteres, enten av 
vaktteamet eller av operatør. For å kunne håndtere traumer kreves regelmessig 
deltakelse på obligatoriske kurs samt teamtrening og andre tiltak som traumeplanen 
stiller krav om. Det vil være Nordlandssykehuset HFs ansvar å følge opp dette.  
 
Når det gjelder aktiviteten innen operative fag, er det adm. direktørs vurdering at det er 
fornuftig å utvide den dagkirurgiske aktiviteten i ortopedi. Dette vil kunne redusere 
behovet for at pasienter transporteres til andre sykehus. Dette er det naturlig at 
helseforetaket, sammen med andre forhold, følger opp i sin utviklingsplan. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal helse- og sykehusplan – 

kirurgisk akuttberedskap m. m. Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 

2. Styret legger til grunn at Lofotens geografiske beliggenhet og værmessige forhold, 
særlig i vinterhalvåret, skaper utfordringer med å kunne transportere pasienter til 
andre sykehus og gjør at det må være muligheter for akuttkirurgiske tiltak. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at Nordlandssykehuset Lofoten skal ha: 

- Jordmorstyrt fødestue med mulighet for nødkeisersnitt. 
- Akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse, med mulighet for 

akuttkirurgi. 
- Traumeberedskap, jf. kravene i nasjonal og regional traumeplan.  
 

4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at utvikling av elektiv kirurgi og 
ortopedifunksjonen håndteres som del av helseforetakets arbeid med 
utviklingsplanen og intern arbeidsfordeling.  

 
5. Styret ber adm. direktør videre om at en tilpasning til konsekvensene av ny 

spesialitetsstruktur ivaretas i Nordlandssykehuset HFs arbeid med 
utviklingsplanen.  

 
 
Bodø, den 4. april 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg: Rapporter fra arbeidsgruppene og andre relevante dokumenter 

 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 18. april 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Geir Tollåli, 75 51 29 00   Bodø, 4.4.2017 
 

Styresak 40-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk 

akuttberedskap m. m.  Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 18. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-27/012   diverse     Bodø, 4.4.2017 
 

Styresak 41-2017 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017 

Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
2. Protokoller fra drøftingsmøte 18. april 2017 ad. sak om Nasjonal helse- og 

sykehusplan - akuttkirurgisk beredskap og stedlig ledelse 
Kopi av protokollene legges frem ved møtestart. 

3. Brev av 30. mars 2017 fra Rune Edvardsen, ordfører Narvik kommune ad. 
Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan- kirurgisk akuttberedskap og elektiv 
kirurgi med berørte fagområder UNN Narvik  

4. Uttalelse fra årsmøtet i LO i Ofoten 2017 om UNN Narvik (oversendt pr. e-post 4. 
april 2017) 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 4. april 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-27/012        Bodø, 4.4.2017 
 

Styresak 41-2017/1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det 

Regionale brukerutvalg 6. april 2017 
    Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 18. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-27/012        Bodø, 4.4.2017 
 

Styresak 41-2017/2 Protokoller fra drøftingsmøte 18. april 2017 

ad. sak om Nasjonal helse- og sykehusplan - 

akuttkirurgisk beredskap og stedlig ledelse 
    Kopi av protokollene legges frem ved møtestart. 

 
 
 

 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
18APR2017 - saksdokumenter

side 20



 

Møtedato: 18. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-27/012        Bodø, 4.4.2017 
 

Styresak 41-2017/3 Brev av 30. mars 2017 fra Rune Edvardsen, 

ordfører Narvik kommune ad. Oppfølging av 

Nasjonal helse- og sykehusplan- kirurgisk 

akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte 

fagområder UNN Narvik 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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NARVIK KOMMUNE

Narvik kommune, Rådmannens kontor,  , Postboks 64, 8501 Narvik   Tlf.: , Faks: 76 91 20 01
E-post: postmottak@narvik.kommune.no

Helse Nord RHF v/ adm.dir Vorland

Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 30.03.2017
16/3311-13/HEE

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan- kirurgisk akuttberedskap og 
elektiv kirurgi med berørte fagområder UNN Narvik

Viser til styresak UNN HF 29/2017 Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan –
kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder ved UNN Narvik som ble 
behandlet onsdag 29.mars 2017. Viser også til Narvik kommune sin høringsuttalelse til 
prosjektrapporten (https://unn.no/om-oss/nasjonal-helse-og-sykehusplan/horingssvar).

Før behandling i Helse Nord RHF sitt styre 18.april 2017 vil Narvik kommune komme med 
noen merknader innen område akuttkirurgiske inngrep og fødeavdeling.

I vedtak pkt 5 heter det: “Anbefalingen medfører at døgnvirksomheten i magetarmkirurgi
(gastrokirurgi) opphører og at traumefunksjonen ivaretas slik denne er definert i nasjonal og 
regional traumeplan”. Narvik kommune er uenig i opphør av døgnvirksomhet 
magetarmkirurgi, men er samtidig usikker i hva vedtaket egentlig innebærer i praksis.
Endringen vurderes av direktør Ingebrigtsen som kontroversiell. Vi støtter denne vurderingen
og vi mener aktiviteten bør opprettholdes for å kunne håndtere enklere akutte tilfeller hele 
døgnet, alternativt store deler av døgnet. Pasientstrømanalysene i rapporten viser at 90 % av 
de akuttkirurgiske inngrepene skjer på dag/kveld. Av hensyn til pasientene bør en 
bløtdelskirurgisk vaktordning tilpasses dette behovet. Narvik kommune mener det er grunnlag 
for at vaktordningen skal kunne håndtere enklere akutte og tidskritiske mage/tarm tilfeller 
som feks blindtarm, akutt nyresten , vridde testikler m.m. For at dette skal kunne være 
systemavhengig- og ikke personavhengig, kan det defineres hvilke inngrep som kan 
gjennomføres ved UNN Narvik og hvilken kompetanse det bløtkirurgiske vaktlaget må ha.
Tilfeller som faller utenfor skal sendes til et høyere behandlingsnivå slik at pasienten 
behandles av en spesialist innen disiplinen.

Fremtidens utforming av læringsmål i kommende spesialiststruktur i forhold til bredde- og 
akuttkirurgisk kompetanse, er ikke ferdig definert, og vil måtte utformes slik at også små og 
mellomstore sykehus kan håndtere akuttkirurgi hele døgnet uten å ha fullt gastrokirurgisk 
vaktteam. Vi opplever at dette synet støttes av adm.dir Vorland i fredagsbrev 24.03.17 der det 
blant annet står: «Her er det viktig at det kommer sterke krav om læringsmål i utdanningene 
som gjør at vi unngår å måtte opprette mange parallelle vaktordninger.»

Narvik kommune ber om at de ordningene som blir iverksatt i forbindelse med saken 
evalueres og første gang etter et år. I en slik evaluering må konsekvenser for pasientstrøm, 
pasienterfaringer, kvalitet og fagmiljø vurderes. Vi ber Helse Nord RHF, gjennom sitt vedtak, 
sikre at en slik evaluering gjennomføres. 
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Narvik kommune støtter styret sin anbefaling om at fødeavdelingen ved UNN Narvik 
videreføres. I rapport fra prosjektgruppen UNN HF av 2. mars 2017 framkommer det at 
fødeavdelingen ved UNN Narvik har gode resultater med hensyn til de nasjonale og regionale 
kvalitetskrav til fødselsomsorgen som er definer i veilederen fra Helsedirektoratet «Et trygt 
fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen». Det vises blant annet til Helse Nord sin 
rapport «Fødselsomsorg i Helse Nord 20.10.15» som oppsummert sier at «Rapporten viser ut 
fra de målte parametre at Helse Nord har en trygg og god fødselsomsorg og vurderte tiltak vil 
sikre en fremtidig lavere risiko». Samtidig deler Narvik kommune prosjektgruppens og 
direktør Ingebrigtsen sin bekymring knyttet til at stabilitet i gynekologbemanningen ved UNN 
Narvik ikke har oppfylt jmf veilederens krav om at: «Fast ansatte spesialister må utgjøre 
hoveddelen av bemanningen ved fødeavdelinger». Narvik kommune ber Helse Nord vurdere 
hvordan de kan bidra til et styrket rekrutteringsarbeid for å sikre gynekologibemanningen. 
Narvik kommune bidrar gjerne til dette.

I våre regelmessige møter mellom ledelse UNN HF og Narvik kommune 
(vertskommunemøter) kan vi sammen følge opp gjennomføring av vedtakene, konsekvensene 
for innbyggerne i regionen og Narvik kommune sitt bidrag i de framtidige 
rekrutteringsprosessene UNN HF står ovenfor. Vi ser også fram til en styrket stedlig ledelse 
lokalt ved UNN Narvik.  Dette håper vi kan sikre de viktige rekrutteringsprosessene og 
fremme den lokale samhandlingen.

Et nytt og moderne sykehus skal bygges i Narvik. Dette skal, sammen med UNN Tromsø og 
UNN Harstad, dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester. Det faglige innholdet i 
nye UNN Narvik må muliggjøre både LIS 1, 2 og 3 utdanningsløp. Dette for å sikre det 
samlede helseforetaket riktig kompetanse i årene framover slik at den riktige kvalitet og 
pasientsikkerhet oppnås.

Med vennlig hilsen

Rune Edvardsen
Ordfører

Dokumentet er godkjent elektronisk i Narvik kommune og har derfor ingen signatur
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Møtedato: 18. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-27/012        Bodø, 4.4.2017 
 

Styresak 41-2017/4 Uttalelse fra årsmøtet i LO i Ofoten 2017 om 

UNN Narvik (oversendt pr. e-post 4. april 2017) 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Årsmøtet i LO i Ofoten 2017 

 

Årsmøtet i LO i Ofoten 2017 forutsetter at UNN Narvik fortsatt skal ha 
akuttkirurgisk beredskap og fullverdig fødeavdeling. Vi forutsetter også at det 
blir økt ortopedisk behandlingstilbud. LO i Ofoten forutsetter at det snarest blir 
tilsatt stedlig ledelse ved sykehuset som har ansvar for fag, økonomi og 
personell.  

Uttalelse fra årsmøtet i LO i Ofoten 2017 
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