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1. Bakgrunn 
For å komme videre med etablering av et offentlig nærsjukehus i Florø, ble det i desember 
2003, på initiativ fra Flora kommune og Helse Vest RHF, nedsatt en ny hurtigarbeidende 
prosjektgruppe. Arbeidsgruppen hadde representanter fra Flora kommune, Bremanger 
kommune, Helse Førde HF, Helse Vest RHF og tillitsvalgte. 

Arbeidsgruppen fikk bistand fra en egen utredningsgruppe. Arbeidsgruppen har foretatt 
konkretisering av tidligere forslag og avklart forutsetninger samt økonomiske forhold. 
Arbeidet har bygget på tidligere avtaler, vedtak og målsettinger slik som disse 
framkommer i: 

• Helse Førde HF, styresak nr: 050/03 V ”Ny strategi i Helse Førde, status og 
rapportering til Helse Vest”. 

• Helse Førde HF, Foretaksmøtet 1. juli 2003, Sak 3: Oppfølging av vedtak i 
foretaksmøte i Helse Vest RHF 18.06.03: Funksjonsfordeling i Helse Vest – 
akuttfunksjoner og fødetilbud. 

• Helse Vest RHF, styresak nr: 092/03 B vedrørende ”Rapport om 
forberedelsesarbeidet til endringer ved Førde sentralsjukehus, avd. Florø og 
Lærdal sjukehus”. 

• Intensjonsavtale mellom Helse Førde HF og Flora kommune, Bremanger kommune 
og Helse Vest RHF. 

• Brev datert 31.10.03 fra Helse Vest RHF til Helsedepartementet, Eieravdelingen 
med tittel: ”Rapport om forberedelsesarbeidet til endringer ved Førde 
sentralsjukehus, avd. Florø og Lærdal sjukehus”. 

• Brev datert 10.11.03 fra Helse Vest RHF til Flora kommune og Bremanger 
kommune med overskrift: ”Videreføring av samarbeid om etablering av offentlig 
nærsykehus i Florø”. 

• Brev datert 24.11.03 fra Helse Vest RHF til Flora kommune og Bremanger 
kommune med overskrift: ”Videreføring av samarbeid om etablering av offentlige 
nærsykehus i Florø – prosjektorganisering”. 

Arbeidsgruppen gir gjennom denne rapporten konkrete anbefalinger om de sentrale 
elementene i en offentlig nærsjukehusmodell i Florø.  

Gruppen står samlet om anbefalingene, med unntak av følgende merknader fra Helse Førde 
sin representant: 

Avsnitt 2.2, radiologi - fotnote 1: 

Representantens spesifisering: Det vil her være viktig å utnytte PACS og RIS 
investeringene. Det anbefales videre å vurdere utrykningsordning for radiografer i akutte 
sitasjoner, men i utgangspunktet skal det planlegges en radiologisk tjeneste uten 
vaktberedskap. Kontrastundersøkelser kan utføres ved nærsjukehuset når en ellers har 
nødvendig faglig kompetanse tilgjengelig. 
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Avsnitt 2.7: 

Representantens spesifisering: Avtalte rammebidrag er beregnet med basis i en sengepost 
på 14 senger. En revisjon av kalkylegrunnlag for avtalt rammebidrag (blant annet der 
kostnader til turnuskadidater på døgnbasis inkluderes) kan åpne for endringer i 
rammebidrag fra avtalepartene. 

Driftsavtalen må spesifisere en fordeling av felleskostnader (legetjenester, vedlikehold, 
skrivetjeneste, vaskeri, kjøkken m.v.) knytt til drift av nærsjukehuset mellom partene. 

2. Anbefalinger til de ulike elementene i et offent lig nærsjukehus 
i Florø 

Anbefalingene fra arbeidsgruppen til et offentlig nærsjukehus i Florø er strukturert med 
utgangspunkt i følgende tema: ekstraressurser til spesialister, spesialistpoliklinikk og 
dagbehandling, lærings- og mestringsfunksjoner, legetjenester/prehospitale tjenester, 
sengefunksjoner, organisering, økonomi, videre oppfølging av arbeidet, evaluering og 
prosjektorganisering. 

2.1. Ekstra ressurser til spesialister 

Helse Vest RHF bidrar med en driftsavtale for privatpraktiserende spesialister forbeholdt 
en øre-, nese- og halsspesialist. I tillegg stiller Helse Vest RHF økonomiske ressurser 
tilsvarende én hjemmel (kr. 600 000,-) til disposisjon for Helse Førde, for å kunne yte 
spesialistpoliklinikktjenester primært innen kardiologi og gastroenterologi.   

2.2. Spesialistpoliklinikk og dagbehandling 

Under følger arbeidsgruppens anbefaling til spesialisthelsetjenester i nærsjukehuset. 

 

Fagområde, 
spesialitet 

Spesialistkompetanse Omfang av 
tjenestene  

Organisering  

Lungemedisin spesialist i 
lungemedisin 

etter behov ved: 

KOLS-skole 

poliklinikk 

sengepost 

etter nærmere 
avtale  

Øre-, nese- og 
hals 

 

øre-, nese- og hals 
spesialist 

én avtalehjemmel fire dager i 
uken 

én dag i uken i 
Førde 

Kardiologi 

Gastroenterologi 

 avtales nærmere 
(ressurser tilsvarende 
kr. 600 000) 

legespesialister 
fra Helse Førde 
eller innleide 
spesialister 
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Kirurgi 

Ortopedi 

Poliklinikk 

Dagkirurgi 

ambulant fra Førde 
Sentralsykehus: 

spesialister i generell 
kirurgi 

spesialist i ortopedi 

Totalt fire dager pr 
uke: 

tre dager generell 
kirurgi 

én dag generell 
kirurgi og ortopedi 
(for eksempel 
annenhver uke) 

mandag – 
torsdag 

Radiologi1 

Røntgen dagdrift 
uten 
vaktberedskap 

én overlege 

én assistent lege 

tre radiografer 

dagdrift (åtte timer) 
fem dager pr uke 

mandag – 
fredag 

Hud 

 

ambulant fra Førde 
Sentralsjukehus: 

dermatolog 

dermatolog dagtid  

20 prosent 

én dag i uken 

skal utvides 
ved behov og 
kapasitet 

Lysterapeutisk 
drift 

  fem dager i 
uken 

Barne- og 
ungdomspsykiatri: 

utredning 

behandling 

konsultasjon  

veiledning 

undervisning 

psykologspesialist 

klinisk sosionom 

pedagog 

barnevernkonsulent 

miljøterapeut 

fire-seks timer daglig alle hverdager 

Voksenpsykiatri: 

utredning 

behandling 

konsultasjon  

veiledning 

undervisning 

psykiater 

psykologspesialister 

sosionomer 

spesialsykepleiere 

fagpersoner knytt til 
voksenhabilitering 

08.00 – 15.30 alle hverdager 

Det skal i tillegg i det videre arbeidet vurderes muligheter for å etablere del av 
driftstilskudd innen fysikalsk medisin og rehabilitering til nærsjukehuset. 

                                                 

1 Det vil her være viktig å utnytte PACS og RIS investeringene. Det anbefales videre å vurdere 
utrykningsordning for radiografer i akutte sitasjoner. Kontrastundersøkelser bør utføres ved nærsjukehuset. 
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Omfang og innhold av spesialistpoliklinikk og dagbehandling spesifisert over er kun en 
anbefaling fra gruppen, basert på den informasjonen vi hadde tilgjengelig under arbeidet.  

2.3. Lærings- og mestringsfunksjoner 

Arbeidsgruppen anbefaler at KOLS-skolen videreføres, og at det etableres andre relevante 
opplæringsprogrammer utfra kompetanse, kapasitet og lokale behov.  

Videre anbefaler gruppen at Helse Vest RHF i samarbeid med Helse Førde og Flora 
kommune leder et utrednings- og utviklingsarbeid med sikte på å etablere et nytt lærings- 
og mestringstilbud for voksne med alvorlig overvekt. Tiltaket vil bli sett i en regional 
sammenheng og knyttet opp mot regionfunksjonen ved Førde Sentralsjukehus i kirurgi ved 
alvorlig overvekt. Utredningsarbeidet foreslås gjennomført i 1. halvår 2004.  

Dette vil være et videre utviklingsarbeid der en må tenke vidt og bredt, og trekke på 
relevante erfaringer fra inn- og utland. Utredningen skal ende i et realiserbart konsept 
(inkludert en finansieringsløsning) i tråd med Helse Førde sin profil.  

I utredningsperioden må det arbeides aktivt inn mot Helsedepartementet, Rikstrygdeverket 
og arbeidslivets organisasjoner.  

I denne sammenhengen er det spesielt relevant at Helsedepartementet har foreslått i St. prp. 
Nr. 1 (2003 – 2004) at de polikliniske takstene til opplæringsprogram gjøres uavhengig av 
diagnose fra 2004. 2 Poliklinisk refusjon har tidligere kun vært gitt for tverrfaglige 
opplæringsprogram for pasienter med diabetes, nyresvikt og astma.  

2.4. Legetjenester/prehospitale tjenester 

Legetjenester/prehospitale tjenester omfatter legevaktsentral, samlokalisering av 
ambulansetenesten, tilsynslegefunksjon og legetjenester i nærsjukehuset. 

Arbeidsgruppen anbefaler:  

- at legevaktsentralen holdes integrert i nærsjukehuset.  

- at ambulansetjenesten samlokaliseres. 

- at turnuskandidattjenesten er på døgnbasis med vakt (3-4 turnusleger). 

- at kommunelegene har det formelle vaktansvaret for nærsjukehuset, på dagtid i 
samarbeid med spesialistene knyttet til nærsjukehuset. 

- at moderne telekommuniasjonsteknologi utnyttes slik at nærsjukehuset i sterkere 
grad knyttes til Helse Førde sin vaktberedskap ved sentralsjukehuset.    

- at kommunelegene har primæransvaret for turnuskandidatene. 

                                                 
2 Opplæringsprogram med informasjon om sykdommen, behandlingsformer, egenbehandling og mestring, 
rettigheter og videre oppfølging. Programmene må strekke seg over minimum ti undervisningstimer, og 
deltakerne må delta på minimum 80 prosent av programmet.  Programmene skal være tverrfaglige, inkludere 
brukerkompetanse og i stor grad være basert på gjennomføring i små grupper. Det må videre foreligge en 
konkret plan for hvordan primærhelsetjenesten/ primærleger trekkes inn i gjennomføringen av programmene 
og den videre oppfølging av deltakerne. Takst utløses én gang per deltaker per program. Det utløses kun én 
egenandel per deltaker per program. Opplæringsprogrammet forutsettes å gjennomføres i regi av et sykehus 
og med en lege som er ansvarlig for gjennomføring og innhold. Deltakerne skal være henvist fra lege for at 
taksten skal utløses. Taksten gjelder også pasienter uten diagnose.  
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2.5. Sengefunksjoner 

Arbeidsgruppa anbefaler:  

- at døgnavdelinga gis et tydelig innhold, der koordinert og styrket rehabilitering og 
opptrening er viktige nøkkelpunkt.  

- at det fokuseres på disse pasientgruppene: slagpasienter, terminalomsorgspasienter, 
smertepasienter, observasjonspasienter og ulike pasientgrupper med behov for 
rehabilitering og opptrening. 

- at sengeposten organiseres slik at den reduserer behovet for plasser både på 
sjukeheim og på sentralsjukehuset, og fungerer avlastende på begge nivåer. 

- at man sikrer bred kompetanse hos personalet, slik at de ansatte kan brukes 
fleksibelt og ivareta flere funksjoner ved nærsjukehuset.   

- at kontakter knyttes til det regionale kompetansesenteret for lindrende behandling.  

- at Helse Vest RHF gir øremerket tilskudd til sengeposten for å bringe kommunenes 
kostnader ned på et akseptabelt nivå. 

Sengetallet må vurderes fleksibelt basert på intensjonsavtalen med vedtak, de oppgaver 
som skal løses og løpende erfaringer med driften knyttet til både faglige og økonomiske 
resultater.      

2.6. Organisering 

Nærsjukehuset i Florø organiseres som en enhet i Helse Førde. Før oppstart inngås en egen 
driftsavtale for løpende drift og organisering av nærsjukehuset mellom Flora og Bremanger 
kommuner, Helse Førde HF. Det anbefales at driftsavtalen får en løpetid på tre år.  

Det offentlige nærsjukehuset i Florø vil gi ny erfaring med hvordan oppgavene kan 
organiseres mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Derfor er det viktig at man velger 
en lokal organisasjon som ivaretar god lokal ressursutnyttelse, felles faglig 
utviklingsarbeid og en samlet koordinering og ledelse av nærsjukehusets drift. Disse 
forhold må sikres gjennom driftsavtalen.   

2.7. Økonomi 

Budsjettet for nærsjukehuset skal utarbeides av Helse Førde i samarbeid med de andre 
avtalepartene. Budsjettet må legger til rette for en forsvarlig faglig og økonomisk drift i 
forhold til de oppgaver som nærsjukehuset skal løse. Ved eventuelle overskridelser eller 
bedre resultat enn forventet i forhold til budsjettet, har Flora kommune, Bremanger 
kommune og Helse Vest RHF et økonomisk delansvar slik dette blir regulert av 
driftsavtalen.  

Avtalte rammebidrag pr år er: 

Flora kommune kr. 3 000 000,- 

Bremanger kommune kr. 1 500 000,- 

Helse Vest RHF til sengeposten kr. 2 160 000,- 

Helse Vest RHF til spesialistpoliklinikken kr. 600 000,- 

I tillegg bidrar Helse Vest RHF med spesialisttjenester gjennom en driftshjemmel til øre-, 
nese- og halsspesialist. 
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Stykkprisfinansiering anbefales, slik at man får inn økonomiske insentiver som støtter opp 
om en kostnadseffektiv drift av nærsjukehuset.  

2.8. Videre oppfølging av arbeidet 

Arbeidsgruppen legger til grunn at arbeidet med etablering av nærsjukehuset sluttføres av 
Helse Førde, Flora kommune og Bremanger kommune. Ved behov kan Helse Vest RHF 
trekkes inn i arbeidet.  

Oppstart av nærsjukehuset anbefales iverksatt etter følgende tidsplan: 

• Innen 1. april 2004 skal nødvendig utredninger være foretatt og nødvendige vedtak 
være fattet. 

• Umiddelbart etter vedtak påbegynnes en gradvis oppstart av nærsjukehuset med 
kommunal medvirkning.  

• Full nærsjukehusdrift skal være etablert innen 1. september 2004.   

2.9. Evaluering 

Nærsjukehusmodellen i Florø anbefales eksternt evaluert både etter første og tredje 
driftsår. 

2.10. Organisering av prosjektet 

Arbeidsgruppens oppdragsgivere har vært styret i Helse Vest RHF, styret i Helse Førde 
HF, Flora kommune og Bremanger kommune.  

Gruppens arbeid har vært ledet av Helge Bryne fra Helse Vest RHF. De andre 
medlemmene i arbeidsgruppen har vært:  

Ingar Valvik, Helse Førde HF 

Jan Helge Dale, Flora kommune 

Kåre Olav Svartstad, Bremanger kommune 

Helge Sårheim, tillitsvalgt for kommunene 

Anne June Iversen Huus, foretakstillitsvalgt, Helse Førde HF 

 

Sekretariatet har bestått av: 

Ingvill Skogseth, Helse Vest RHF 

Kristine Enger, Helse Vest RHF 

Agnes Landstad, Helse Førde HF 

 


