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SYKEHUSSTRUKTUR I TROMS OG FINNMARK   

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Fellesnemnda forutsetter at spørsmålet om Finnmarkssykehuset skal bli en del av 

UNN utredes grundig før beslutningen tas.  
  

 

 

 

 

Kari-Anne Opsal       Ulf Ballo 
leder fellesnemnd       nestleder fellesnemnd 
 

 

    Tromsø, 25.2.2019 

 

 

 

Vedlegg:  
Regjeringsplattform, Granavolden-plattformen: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2626036/#helse 
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Bakgrunn 

I regjeringsplattformen «Granavold-plattformen» omtales regjeringens planer for 
spesialisthelsetjenestene i Finnmark:  

«Gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut 
spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av 
behovet for sykehustjenester der. I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens 
konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN.» 

Saken fremmes for at fellesnemda for Troms og Finnmark skal fatte vedtak og eventuelt komme med 
en uttalelse om planen om at Finnmarkssykehuset skal bli en del av UNN. 

 

Beskrivelse 

Finnmarkssykehuset er i dag et selvstendig helseforetak i Helse Nord og har 
spesialisthelsetjenesteansvar for befolkningen i Finnmark. Sykehuset har to hovedlokasjoner i 
Kirkenes og Hammerfest. Klinikk Alta er vedtatt og er under oppbygging med enkelte funksjoner, den 
psykiatriske helsetjenesten og rusomsorgen er svært desentralisert og lokalisert i hele fylket.  

Sykehusstrukturen er lagt gjennom nasjonal helse- og sykehusplan som Stortinget gav sin tilslutning 
til i 2016.   

I Granavold-plattformen brukes regionrefomen som begrunnelse for at Finnmarkssykehuset skal 
legges under UNN. Det kommer ikke frem at samme argument brukes i forhold til sykehusstrukturen 
i andre fylkessammenslåinger.  

I oppragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord for 2019 fremkommer det 
ikke en bestilling fra regjeringen om å legge Finnmarkssykehuset under UNN.  

Vurdering 

Det er vanskelig å få tak i grunnlaget for å foreslå at Finnmarkssykehuset skal legges under UNN. Det 
fremkommer ikke om det skal gjennomføres en prosess som kvalitetssikret et beslutningsgrunnlag og 
heller ikke om fagfolk, pasientgrupper, ledelsen ved UNN, ledelsen ved Finnmarkssykehuset og andre 
interessenter skal involveres i en slik beslutning.  

 

 


