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Høringssvar - Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF
Saken gjelder
Finnmarkssykehuset har sendt ut en høring ”Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF
2015 – 2030. Med høringsfrist 2.mars 2015

Sakens bakgrunn og fakta
Finnmarkssykehuset har som mål å være førstevalg for pasienter og ansatte. Dette krever at
foretaket yter spesialisthelsetjenester av god kvalitet og til rett tid i et system som både er
forutsigbart og fleksibelt.
Formålet med Strategisk utviklingsplan(Su) for Finnmarkssykehuset HF (foretaket) er å vise et
fremtidsbilde av helseforetakets planer for virksomhetsmessig og bygningsmessig utvikling.
Endringer i behandlingsstandarder og behandlingsbehov
Det kommer nye nasjonale standarder og krav for pasientbehandling og en befolkning i Finnmark
som blir stadig eldre med nye behandlingsbehov. Finnmarkssykehuset må tilpasse seg de nasjonale

og de regionale kravene. Hammerfest kommune mener at det må tilføres økte ressurser innen
speisialistutdanning og akutt beredskap ved klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes for å
imøtekomme dette.
Nye teknologiske muligheter
Utviklingsplanene sier at den teknologiske utvikling bidrar til tettere samarbeid med
primærhelsetjenesten og nærmere kontakt mellom pasient og foretak og gir nye muligheter for
behandling av pasienter nærmere bosted. Hammerfest kommune mener at Finnmarkssykehuset må
inkludere primærhelsetjenesten i den nye teknologiske utviklingen, slik at samhandling og sømløse
pasientforløp ikke blir forhindret av systemer som ikke ”snakker sammen”.
Vi støtter utviklingsplanens forslag om at nye tjenester bør tas i bruk slik som teleortopedi,
dermatologi, DeVaVi, VAKe og pasientkommunikasjon.
Prehospitale tjenester
På grunn av lange avtander og utfordrende værforhold er viktig å ha et særskilt fokus på prehospitale
tjenestetilbud i Finnmark. Hammerfest kommune er enig om slik det sies i planen at det må satses på
utdanning og kompetanseheving. Prehospital elektronisk pasientjournal er et viktig hjelpemiddel som
må tas i bruk for nødvendig dokumentasjon og integrering mot AMK og øvrige mottakende enheter.
Hammerfest kommune mener at det er nødvendig med en tett dialog mellom foretaket og
kommunene ved en eventuell omstrukturering av de prehospitale tjenestene.
Rekruttering og stabilisering
Utdanningen for ulike helsefaggrupper og for spesialister i Finnmark må sikres ivaretatt på dagens
nivå eller bedre. I dette arbeidet spiller Campus Hammerfest en viktig rolle i utdanningen av
sykepleiestudenter og andre studenter fra helsefaglige utdanninger. Hammerfest kommune støtter
prosjektet som utreder klinikk Hammerfest som base for undervisningen av 6. års
medisinerstudenter.
Hammerfest kommune støtter utviklingsplan som sier at foretaket må samarbeide med UNN,
universitetet og kommunene for å sørge for den nødvendige kompetansen i Finnmarkssykehuset.
Hammerfest kommune ønsker å være en aktiv part i dette arbeidet for å sikre kompetansen både i
Finnmarkssykehuset og ut i kommunene.
Når det gjelder møteplass for samarbeid og forpliktende avtaler om spesialistutdanningen
mener vi det er naturlig at kommunene er med sammen med universitetet og UNN. Robuste
fagmiljøer er en forutsetning for god kvalitet på tjenestene. Hammerfest kommune mener at
Finnmarkssykehuset bør samarbeide med kommunene om rekruttering og tilsetting av
helsepersonell med spesialistutdanning

Desentraliserte spesialisthelsetjenester
Desentraliserte spesialisthelsetjenester bør i hovedsak tilrettelegges når det handler om
tilbud til pasientgrupper med kroniske lidelser. Til den friskeste delen av befolkningen
som sjelden har behov for spesialisthelsetjenester, trenger ikke tilbudet være desentralisert i
samme grad.

Beredskap
Klinikk Hammerfest er en viktig brikke i forbindelse med beredskap ut mot Barentshavet og
kysten av Vest-Finnmark. God beredskap fordrer kjennskap til risiko og det er derfor
Avgjørende å kunne rekruttere ansatte med gode lokalkunnskaper. Det er nødvendig med god
faglig bemanning, tilstrekkelige beredskapsressurser og en oppgradert bygningsmasse for å ivareta
beredskapsfunksjonen.

Organisering og samhandling
I sammenheng med innføringen av samhandlingsreformen overføres det flere oppgaver fra
spesialisthelsetjenesten til kommunene.
Kommunen mener at samhandlingsavtalene skal danne grunnlag for konkrete samhandlingstiltak,
gode og helhetlige pasientforløp, kompetanseoverføring og veiledning. Antall eldre i Finnmark øker
det kan igjen føre til flere innleggelser til sykehuset. Hammerfest kommune støtter planen om at
foretaket derfor må være varsom med å kutte ned på sengeantallet.

Planlagte bygg og utviklingsprosjekter
Hammerfest kommune støtter planen om at Finnmarkssykehuset skal ha to lokalsykehus med
akuttberedskap for befolkningen, lokalisert i Hammerfest og Kirkenes. Barneavdelingen ved
Hammerfest Sykehus må bevares og tilpasses framtidens behov. Nye Hammerfest Sykehus ligger i
Finnmarkssykehusets investeringsplan fra 2015 – 2022.
Hammerfest kommune ønsker å fremskynde investeringen for nye Hammerfest Sykehus fra 2019 til
2018. Dette for å være attraktive for studenter og nyutdannet helsepersonell, klare å beholde det
helsepersonellet vi rekrutterer og utdanner, styrke allerede eksisterende fagmiljøer, tilpasse
byggningsmasse til aktivitet og innhold.
I tillegg til å gi et bedre pasientforløp vil det nye bygget styrke omdømmet og hindre
pasientstrømmen ut av fylket.
I påvente av nye Hammerfest sykehus mener Hammerfest kommune at nåværende sykehus må
vedlikeholdes. Utskifting av medisinskteknisk utstyr må ivaretas og de gode erfaringer fra klinikk
Kirkenes med øvings lab. for kirurgiske inngrep bør også være mulig å utvikle ved Hammerfest
sykehus. Det må settes fokus på å styrke tilbudet i sykehuset mens en venter på nye Hammerfest
sykehus. Det er viktig at tjenestetilbudet får utvikle seg samtidig som man har omstillingsprosesser
og byggeprosesser på gang.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune mener at Klinikk Hammerfest er viktig for beredskapen i
Barentshavet utenfor Hammerfest og i Vest Finnmark. Det er nødvendig med god faglig
bemanning, tilstrekkelige beredskapsressurser og en oppgradert bygningsmasse for å ivareta
beredskapen

2. Hammerfest kommune mener at det må tilføres økte ressurser innen spesialistutdanning og
akutt beredskap ved Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes for å kunne tilpasse seg de
nasjonale og regionale standarder og krav
3. Hammerfest kommune mener at Finnmarkssykehuset må inkludere primærhelsetjenesten i den
teknologiske utviklingen slik at samhandling og sømløse pasientforløp ikke blir forhindret av
systemer som ikke snakker sammen
4. Hammerfest kommune mener at Prehospital elektronisk pasientjournal er et viktig
hjelpemiddel for nødvendig dokumentasjon og integrering mot AMK og øvrige mottakene
enheter
5. Hammerfest kommune mener at det er nødvendig med en tett dialog mellom
Finnmarkssykehuset og kommunene ved omstruktureringer av de prehospitale tjenestene
6. Hammerfest kommune støtter prosjektet som utreder klinikk Hammerfest som base for
undervisning av 6. års medisinerstudenter.
7. Hammerfest kommune støtter at Finnmarkssykehuset skal samarbeide med UIT, UNN og
kommunene for å sørge for nødvendig kompetanse i foretaket. Hammerfest kommune ønsker
å være en aktiv part i samarbeidet for å sikre kompetansen både i Finnmarkssykehuset og i
kommunen
8. Hammerfest kommune mener at Finnmarkssykehuset bør samarbeide med kommune om
rekruttering og tilsetting av helsepersonell med spesialistutdanning
9. Hammerfest kommune mener at samhandlingsavtalene skal danne grunnlag for konkrete
samhandlingstiltak, gode og helhetlige pasientforløp, kompetanseoverføring og veiledning
10. Hammerfest kommune mener at antall eldre og personer med livsstilsykdommer vil øke
som kan føre til flere innleggelser i sykehus. Finnmarkssykehuset bør derfor være varsom med
å kutte ned på sengeantallet i nye Hammerfest Sykehus
11. Hammerfest kommune støtter planen om at Finnmarkssykehuset skal ha to lokalsykehus med
akutt beredskap for befolkningen, lokalisert i Hammerfest og Kirkenes
12. Barneavdelingen ved Hammerfest sykehus må bevares og tilpasses fremtidig behov
13. Hammerfest kommune ber om at renovering/nybygg av Hammerfest sykehus forseres og blir
igangsatt fra 2018. Dette for så sikre det fremtidige spesialisthelsetjenestetilbudet og
utdanningskapasiteten ved Hammerfest Sykehus
14. Hammerfest kommune mener at nåværende sykehus må vedlikeholdes. Tjenestetilbudet må
utvikles samtidig med pågående omstilling og byggeprosesser
15. Hammerfest kommune mener at fødestuen i Alta organiseres og driftes av
Finnmarkssykehuset - Hammerfest sykehus. Dette for å sikre opprettholdelse og utvikling av
et fødetilbud av høy faglig kvalitet

