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Møtereferat fra styremøte på skype torsdag 27.10.16  
 
Arnt Ragnvald Johannessen 
Kennet Johansen 
Paul Olav Røsbø 
 
Referent og møteleder: Paul Olav Røsbø 
 

1. Referat fra styremøtet 05.04.16 godkjennes.  
 Referatet vedrørende ambulanseflysaken 16.06.16 er i praksis pressemeldingen sendt ut 
 20.06.16.  
2. Finnmark Dagblad og klage PFU?  

 Finnmark dagblad hadde 14.10.16 en artikkel om en tilsynssak ved Hammerfest 
sykehus hvor kirurgen Arnt Ragnvald Johannessen blir både navngitt og presentert 
med stort bilde. Arnt Ragnvald redegjør for sin egen sak.  

  Styrevedtak: FLF klager inn saken for PFU seperarat for å signalisere bred forståelse 
  for saken. Pølle lager utkast og diskuterer det med Arnt Ragnvald og styret.  
3. Nye Hammerfest sykehus – underskalert og vil ikke kunne tilby samme tilbud som i 

dag: 

 Styret i FLF er bedt om å engasjere seg i planleggingsfasen av nye Hammerfest 
sykehus da ”Medvirkningsgruppe 1”, legegruppen i planleggingsfasen, finner 
Sykehusbygg sine planer for nye Hammerfest sykehus utilfredsstillende.  

 De mener det er tale om en regelrett nedskalering av Hammerfest sykehus. 
Sykehusbygg reagerer på dette med å hevde dette er en politisk sak de ikke vil 
forholde seg til.  

 I det nye sykehuset er 3000 kvm mindre enn Finnmarkssykehusets egne beregninger. 

 Innad blant legene snakkes det om en ”nødløsning”-Plan B- bygge den nye klinikken 
mot det gamle bygget.  

 Utfordring at Hammerfest-miljøet skal også betjene Alta, Flere stillinger vil kunne løse 
dette. 

 Ortopedi kan utføre kirurgi i Alta utover poliklinikk og men ikke bløt-kirurgi utover 
mindre inngrep som lipomer o.l – grunnet av at man da trenger oppvåking og 
anestesiberedskap hele tiden.  

 ”Alta nærsykehus” skal være ferdig 2019 og vil ikke ha noen akuttberedskap.  

 Erfaringer fra Alta: Sykehusbygg er en organisasjon på et ”utfører-nivå”- og holder seg 
strengt til oppdragsdokumentet sitt. Erfaringene er stort sett positive- og meget ryddig, 
løsningsorientert og handlekraftige. De skar gjennom gamle konflikter, spes. konflikter 
mellom Alta og Hammerfest. I dialog med sykehusbygg vil man erfare at de er villige til 
å bytte, men ikke legge noe til.  

 Saken er prinsipielt av nasjonal interesse – det ene etter det andre av nye norske 
sykehus bygges for små, og de samme feilene gjøres i planleggingsfasen. Det virker å 
gjennomgående kunne relateres til at fagnivåenes innspill ignoreres.  

 Styrevedtak:  
  -Saken må løftes til oppdragsgiver som er Helse Nord. Styret ved leder kontakter 
  Helse Nord og redegjøre for bekymringen i reduksjonen i senger og opr. stuer. Styret
  enes om et godt brev på e-post og telefon uten nytt styremøte. 

 -Politikerne i Finnmark må engasjeres. Kan være utfordrende da den offentlige 
 debatten i Finnmark stort sett bare dreier seg om hvor sykehuset skal ligge og lite om 
 hva det skal inneholde.  

4. Medlemsmøtet og (fest-) middag ifm. kurset ”Tiden sårer alle leger” 10.10.16 i Kirkenes.  
 Det er pr. i dag nærmere 40 deltakere 

 Tema for medlemsmøtet: ”Nye Hammerfest sykehus” (se over).  
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 Denne saken er på mange vis enda større og viktigere for Finnmark enn ambulansefly-
 saken og det er viktig å opplyse alle våre medlemmer, og få gode innspill slik at vi kan 
 fremstå samlet og tydelig i den videre prosessen.  

 Styrevedak: Tema for medlemsmøtet ble vi enige allerede i forkant av styremøtet og 
 informert om ved invitasjon til våre medlemmer utsendt 25.10.16  

 Streike-heltene i Finnmark:  
I den nylig avsluttede sykehusstreiken var det 4 ikke-leger i Akademikerne som sto løpet 
ut på vegne av oss. Styret er blitt oppfordret til å gi en honnør for denne innsatsen.  
Det er spesielt trukket fram det fantastiske arbeidet samfunnsviter, og streikeleder 
Andreas Ertsvåg la ned for oss.  
Styrevedtak: Alle ikke-leger fra Akademikerne som sto gjennom streiken inviteres med på 
Finnmark Legeforening sin middag ifm. medlemsmøtet 10.11.16. Pølle står for 
invitasjonen. 

5. Runar Hals Bjelland, nestleder ber om avløsning i vervet, da han har flyttet ut av fylket. 
 Styrevedtak:  Runar står ut til neste årsmøte. På denne måten risikerer vi ikke å miste et aktivt 
 og erfarent medlem fra styret i den korte tiden frem til neste årsmøte.  
6. Regionutvalget orienterer: Manglende fremdrift i utvikling av elektronisk 

kommunikasjon mellom sykehus og fasteleger.  

 Samhandlingsutvalget har bedt RHF-Nord, med kopi til øvrige RHF’er bedt om at 
arbeidet med utvikling av elektronisk kommunikasjon mellom sykehus og fastleger 
prioriteres. Ønsket er at RHF’ene bringer budskapet videre til prioriteringsorganet 
NUIT i direktoratet for e-helse. NUIT hadde møte 27. Oktober. 

 Legeforeningene i nord, ved regionutvalget er på sin side oppfordret til å gjøre det 
tilsvarende gjennom DNLF’s representanter i NUIT.  

 Regionutvalget, en ensom affære med bare undertegnede og leder i Troms 
Legeforening, utarbeidet et brev og sendte dette til DNLF´s repr. i NUIT , Endre 
Hansen, med kopi til postmottak NUIT den 25.10.16 

7. Evt: Neste styremøte  

 Ny dato ikke fastsatt..  

 Det ser ut som at få fra styret kan stille i Kirkenes 10.11.16 ifm. medlemsmøtet. Leder 
vil lede en åpen debatt om fremtidens sykehustjenester i Finnmark.  

 
 

Hilsen Paul Olav Røsbø 
Øksfjord 
30.10.16 
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