
 

Tilbakemelding på ide- og konseptrapporten fra medvirkningsgruppe 1. 

Som leder av medvirkningsgruppe 1 kommer jeg herved med tilbakemelding på vegne av gruppen. 

Rapporten som er utarbeidet av Espen Suhr, etter at medvirkningsgruppene har avlevert sin 

innstilling, har ikke tatt hensyn til arbeidsgruppenes enstemmige vedtak om utforming og innhold av 

det somatiske bygget for Samisk Helsepark. Gruppene har siden høsten 2016 jobbet fram en løsning 

som alle har vært enige om. Blant annet er det holdt et workshop med medvirkningsgruppe 1 og alle 

ansatte samt deltidsansatte ved Spesialistlegesenteret i Karasjok. 

Det er utarbeidet gode løsninger for lab/behandlingsrom, som vist i tegning, Alternativ 4. Både 

medvirkningsgruppe 1 og prosjektgruppen har enstemmig gått inn for at dette er det beste 

alternativet for en god og framtidsrettet poliklinikk. Tegningen er også fremlagt de ansatte ved 

Spesialistlegesenteret som er enig i at dette er det beste alternativet. 

 

Sykehusbygg har deltatt i flere møter med arbeidsgruppene som mener at Alternativ 4 er 

fremtidsrettet og godt planlagt. Spesielt gav sykehusbygg tilbakemelding om at det var smart med  

skrivenisjer tilknyttet hjerterommet og gastrorommet, som vist på tegningen. Disse rommene er 

ifølge sykehusbygg dessuten etter arealstandard for aktuelle type rom. Denne skissen følger 

anbefalingen fra sykehusbygg for pasientforløp i et fremtidsrettet poliklinikk (viser til tegning fra 

sykehusbygg, prinsippmodellen). 



  

Punkt i rapporten fra Suhr: 

«Det skal jobbes for å øke graden av sambruk i prosjektet ved å planlegge med rom som har størst 

mulig generalitet og at nødvendige spesialrom er spesialtilpasset.» 

Medvirkningsgruppe 1 mener at alternativ 4 tar hensyn til dette punktet, da det er mulig med 

sambruk. Det å bruke alternativ 4 som utgangspunkt for videre planlegging ser gruppen som det 

eneste brukbare alternativet. På dette alternativet kan man for eksempel kutte ut mellombygget og 

få til en bedre utnyttelse av kjellerarealet. Blant annet kan man flytte de kontorarealer som er 

plassert i mellombygget i tegningen til underetasjen. 

Medvirkningsgruppe 1 spør hvorfor man velger i denne rapporten og definere 

«kontorarbeidsplasser» separat? Arbeidsplassene i de ulike rommene er en del av 

pasientbehandlingen. Dette for å sikre en god og fullverdig pasientbehandling. Hvis man velger å 

trekke ut alle «kontorplasser» fra behandlingsrommene vil dette medføre en håpløs arbeidssituasjon 

for legene. Faglig sett vil det bli umulig å diktere mens spesialistene undersøker pasienten uten å 

forlate pasienten. Fordelen ved å ha tilgang til det som blir kalt for kontorplasser er at spesialisten 

kan etterspørre pasienten informasjon mens pasienten er tilstede, uten å måtte forlate pasienten. 

Ideen er at pasientarbeidet skal gå mest mulig friksjonsfritt, og uten forstyrrende elementer som tar 

tid vekk fra pasientarbeid. Vi er helt sikre på at ved å plassere legekontorer i underetasjen vil skape 

mest ulemper for spesialister, støttepersonell og ikke minst pasienter og pårørende, blant annet ved 

at det blir vanskeligere å få tak i legen. 

Det er under flere møter blitt uttalt at Samisk Helsepark skal bygges slik at det blir attraktivt og 

tiltrekkende for samiske fagpersoner. Hvis man virkelig mener det, må medvirkningsgruppenes 

planer hensyn tas. 



Sykehusbygg ved Rune Reinås foreslo Alternativ 4 jmf skisse A.4101. Arkitekten tegnet deretter 

somatikkdelen, kalt her Alternativ 4 etter grundig planlegging av medvirkningsgruppe 1 og 

sivilingeniør Samuelsen. Rune Reinås presiserte viktigheten av å følge «arealstandarder» for 

behandlingsrom og spesialrom (cololab, gastrolab, hjertelab, øyelab, ønh-lab, høresentral og 

lysbehandlingsrom). I Alternativ 4 er det for øvrig planlagt 4 «fleksible spesialrom». Alternativ 4 har 

også tatt hensyn driften på senteret ved at arealene skal være lett tilgjengelige og praktiske for 

pasienter og de ansatte, ikke minst for spesialistene. 

Klinikken er organisert slik at møterommet «sentralt» blir et naturlig samlingspunkt for spesialistene 

og øvrige ansatte, som skal effektivisere driften samt øke trivselen for alle ansatte på senteret. 

Reinås gav også medvirkningsgruppene helt tydelig råd om at vi ikke skulle gå med på ytterligere 

reduksjoner av arealene. Alle ansatte ved Spesialistlegesenteret, også framtidige spesialister, har 

vært med på å utarbeide «alternativ 4». Medvirkningsgruppe 1 og 2 har vært enstemmige om dette 

vedtaket, samtidig som alternative forslag framsatt av Espen Suhr er blitt forkastet. På det siste møte 

som prosjektgruppen hadde den 29. mars, var også prosjektleder Espen Suhr til slutt enig i at 

Alternativ 4 var det beste forslaget, som også tok høyde for framtiden, noen år fram i tid. 

Ansatte samt deltidsansatte ved Spesialistlegesenteret har lang erfaring i poliklinisk virksomhet både 

på forskjellige sykehus og private spesialistsentere. Vi mener å inneha den nødvendige/riktige 

kompetansen til å utarbeide de beste forslag for Samisk helsepark, i samråd med ingeniør og arkitekt. 

Etter at medvirkningsgruppene hadde avgitt sitt endelige forslag den 29.3. som gikk inn for 

planløsning 4, har prosjektleder Espen Suhr på egen hånd kommet med nytt forslag til romprogram 

for Samisk helsepark i sitt «saksutkast for styret». Han går inn for en såkalt «fleksibel» løsning av 

romprogrammet, som vil spare ca 2% av det totale arealet i forhold til Planløsning 4. Hans utkast 

forkaster helt modellen fra Planløsning 4, dvs forslaget fra Sykehusbygg. Espens Suhrs «fleksible» 

modell vil helt klart forringe arbeidshverdagen på Samisk helsepark, både for spesialistene og 

sykepleierne. Espen Suhr synes å være opptatt av «100% utnyttelse av arealene». Tanken om det er i 

utgangspunktet grei, men vitner samtidig om manglende kunnskaper i drift av en spesialistpoliklinikk. 

100% utnyttelse av spesialrom og laboratorier er ingen krav på norske sykehuspoliklinikker.  

Det overrasker at prosjektledelsen har valgt å tilsidesette medvirkningsgruppenes samt 

prosjektgruppens enstemmige vedtak. Vi er redd for at rapporten vil skape nye omkamper, 

istedenfor å skape den nødvendige konstruktive ro, slik at prosjektet kan realiseres snarest. 

Avslutningsvis vises det til Arbeidsmiljøloven, kapitel 4 (krav til arbeidsmiljø). Arbeidsgiver er pliktig til 

å involvere ansatte og tillitsvalgte ved omstillinger og fysiske tiltak på arbeidsplassen. Fysiske tiltak i 

henhold til AML kap 4 er deretter søknadspliktig og krever Arbeidstilsynets samtykke før tiltaket kan 

iverksettes.  

For at Arbeidstilsynet skal gi sitt samtykke må det dokumenteres av arbeidsgiver/byggherren at 

ansatte har vært involvert på en korrekt måte og at ansattes interesser er ivaretatt.   

Slik situasjonen er nå vil ikke en slik dokumentasjon kunne fremskaffes. Hvis et konsept som ansatte 

ikke er tjent med og kjenner seg igjen i blir fremtvunget, har ikke arbeidsgiver oppfylt bestemmelsene 

i AML kap 4. 

Jeg vil på det sterkeste anbefale at Direktøren går inn for Alternativ 4 som medvirkningsgruppene 

enstemmig har foreslått. Økonomisk vil bygget kunne realiseres innenfor de bevilgede rammene fra 

Helse Nord. 
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Leder for medvirkningsgruppe 1 

 

 

 

 


