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Det handler om Beredskap, næringsutvikling og en trygg fremtid med villere, våtere 
og tøffere vær. Det handler om trygghet for folk i ei tid hvor rapporter om framtiden 

skaper usikkerhet for det nordlige folk. 
 

Pasientfokus setter pris på muligheten til å komme med innspill til utviklingsplanen, og håper 

Helse Nord leser vårt innspill og tar det med videre i arbeidet.  

Generelle kommentarer 

Politikere og befolkningen i Alta har i mange år forsøkt å få gehør for at fylkets største by (like 

stort befolkningsmessig som Kirkenes og Hammerfest til sammen), må bli tilgodesett med en 

fødeavdeling og et lite akuttsykehus som kan ivareta pasienter i Alta, Kautokeino og distriktene 

rundt. 

Verken helseforetaket eller helsepolitikere har hittil vært villige til å lytte til de gode 

argumentene. Isteden har man vedtatt en sykehusstruktur bygget på «historiske årsaker».  

Den demografiske utviklingen i Finnmark tilsier at det bør være både fødeavdeling, geriatrisk 

avdeling og akuttilbud på spesialistnivå i Alta. 

Alta er den største byen i Finnmark og vokser seg større år for år. I Alta har man et variert 

næringsliv, med både primær-, sekundær- og tertiærnæringer i et godt samspill. Altas 

entreprenører reiser og jobber, ikke bare i eget fylke, men vi finner Alta- entreprenører i mange 

deler av landet.  

Alta- samfunnet har i mange år klart seg godt, dugnadsånden har ikke bare tilgodesett det rike 

idrettsmiljøet, også helsevesenet har nydt godt av Altas evne og vilje til å stille opp. Det har 

vært samlet inn penger til mange prosjekter, bl.a. helsebadet, fødeseng, røntgenmaskin og 

dialysemaskin. 

Pasientfokus vier til to momenter er viktig for regjeringen – og ber om at Helse-Nord har disse 

to momentene med som en viktig ledertråd.   

1. «.. Det er helt åpenbart at den sterke befolkningsnedgangen i Finnmark er en 

utfordring for mer enn Finnmark. Det er også en utfordring for landet. Vi kan ikke 

ha et tomt rom på grensa til Russland og til Arktis.» Statsminister Jonas Gahr Støre sa i 

Tromsø i februar 2022  
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Så hva er det som skal trekke folk til å bosette seg i Finnmark i dag – og i framtiden?  Etter 

å ha jobbet med helse- og sykehusrelaterte spørsmål i Finnmark i over fem år – er det et 

moment som skiller seg ut: Mange flytter fra Finnmark grunnet mangel på gode og 

tidsriktige sykehustilbud, manglende fødetilbud – samt at eldre pasienter blir ensomme/ 

eller slitne av manglende sykehustjenester som fører pasientene ut på lange reiser når helsa 

skranter.  Folk melder at de flyttet fra Finnmark fordi minstebarnet var alvorlig syk – og de 

kunne ikke ofre barnet på lange ugunstige reiser til et lokalsykehus som ofte førte dem på 

flere og lengere reiser til for eksempel Tromsø og Universitetssykehuset der. 

 
Likeverdige tjenester må i særdeleshet omfatte den samiske delen av 
befolkningen. 
 

1. «Regjeringen vil at Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks 
rettigheter." Kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen (Ap). Redegjørelse av kultur- og 
likestillingsministeren om status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer 10.mai 
2022.  

Pasientfokus mener det ikke skal gjøres forskjell på folk. Uansett hvem pasienten er, uavhengig 

av religion, etnisitet, politisk ståsted, rik eller fattig, mann eller kvinne, ung eller gammel, 

gravid, fødende, bestemor eller bestefar, áhkku ja áddjá, oldemor og oldefar har alle like 

rettigheter under norsk helselovgivning.  

Regjeringen skal "...fremme likestilling og mangfold i alle sektorer." og videre: "regjeringen 

vil at Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter." Kultur- og 

likestillingsminister, Anette Trettebergstuen (Ap), mai 2022 
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Vi vil peke spesielt på at Norge er forpliktet til å sikre urfolks rettigheter, jf. ILO-konvensjonen 

169 om urfolks rett til helsetilbud, og at regjeringen har sagt at Norge skal være et foregangsland 

når det gjelder urfolks rettigheter. 

Alta er den tredje største samekommunen, etter Kautokeino og Tromsø. Pasienter fra 

Kautokeino vil, med et sykehus i Alta, redusere reisetid betraktelig. Samtidig vil det være lettere 

å rekruttere samisktalende helsepersonell i Alta enn i de andre sykehusbyene i Finnmark. 

Pasientfokus vil understreke at kvalitet innebærer tilgjengelighet og likeverdighet. 

Kvalitetsbegrepet viser til helheten av egenskaper ved en tjeneste og dets evne til å tilfredsstille 

en brukers krav eller behov. I helsesammenheng må kvalitetsbegrepet relateres til hvordan 

pasientenes subjektive opplevelse er av det tilbudet eller de tjenestene de mottar. Det er viktig 

å se på om innholdet i det tilbudet av tjenester som gis, er i tråd med de forventningene eller 

behovene brukeren av tjenesten har. 

Vurdering av kvalitet må innebære en vurdering av om tilbudet av tjenester treffer 
brukernes/pasientenes behov, og om tjenestetilbudet er tilgjengelig og likeverdig 

Finnmark GO GREEN.  Alle kommunene i Finnmark må få teleteknologiskløsninger. På den 

måten reduseres transport, 

omveier – og ikke minst, 

pasientene kommer raskere til 

riktig behandlingssted.  

Pasientfokus jobber for 

Teleteknologiske løsninger til 

alle legevakter i Finnmark: Vi 

må sette pris på 

distriktslegenes faglige 

kompetanse! For å unngå prognosetap ved kritiske sykdommer som hjerte- eller hjerneinfarkt 

må leger i Alta, Kautokeino, Vardø og Finnmark for øvrig kunne sende pasientene raskest 

mulig til riktig behandlingssted uten omveien til et av lokalsykehusene i Finnmark.  Fiskeren 

på Finnmarkskysten må komme tilbake til fiskebåten og fiskefeltet – og ikke som uføretrygdet 

og hobbyfisker.  Det vil spare klima for mange unødvendige kilometer – og det vil spare 

pasientene for prognosetap. Tromsø og UNN, må bli kompetansesenter for legevaktslegene. 
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Slik at innleggende lege i samarbeid med UNN alltid sender pasientene direkte til riktig 

behandlingssted.  

Høringsutkast: «Helse Nord er en del av totalforsvaret…..» (side 5, siste avsnitt) 

Uttalelse: 

Sett i lys av at Helse Nord er en del av totalforsvaret mener vi at klinikk Alta må dimensjoneres 

for å være beredskapssykehus for hele fylket. 

I tilfelle Putin ser mot vest, ligger Kirkenes sykehus utsatt til, og østfylket vil raskt være uten 

sykehus. 

Hammerfest sykehus ligger høyt på lista over antatte terrormål i landet. Sykehuset ligger inntil 

Melkøya, og er med dette utsatt både for terror og ved større ulykker, f.eks gasseksplosjon. 

Hammerfest sykehus ligger 

dessuten værutsatt til, både 

ved ekstremvær og vanlige 

vintre med fokk og rokk som 

stenger veien, og dermed ute- 

og innestenger pasienter til og 

fra sykehuset. I mange 

tilfeller er luftveien også 

stengt, slik at pasienter som 

skal til et høyere 

behandlingsnivå risikerer å ikke få adekvat helsehjelp i tide. Dette må også sees i 

sammenheng med totalforsvaret som Helse Nord er en del av. 

-  
Høringsutkast: «Teknologien skaper muligheter for å flytte behandling og tilbud ut fra 
sykehus og hjem til pasienten….» «……pasienten slipper å reise…» (side 7, avsnitt 2) 

Uttalelse:  

Vi i Pasientfokus har i mange sammenhenger fremholdt digitale løsninger som viktig for 

pasienter i små kommuner med lang vei til spesialisthelsetjenestetilbud. I dag finnes svært 

avansert utstyr som med fordel kan brukes av legevakter og fastleger i distriktene, både for å 

diagnostisere ved alvorlig og/eller akutte sykdommer og skader slik at pasienten kan sendes til 

riktig behandlingsnivå uten en eventuell omvei via lokalsykehus, og ved mer rutinemessige 
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kontroller og undersøkelser. En slik løsning krever at Helse Nord igangsetter dette innenfor 

spesialisthelsetjenesten, med samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale 

legevakter og legekontorer i alle kommuner i Finnmark. 

Høringsutkast: «For å kunne levere likeverdige tjenester av god kvalitet….., vil endret 
struktur og funksjonsdeling bli nødvendig…» (side 8, avsnitt 1) «Landsdelens langstrakte 
geografi krever utstrakte prehospitale tjenester og god beredskap. Prehospitale tjenester må 
derfor organiseres på en hensiktsmessig og ressurseffektiv måte.» (side 8, avsnitt 1) 

Uttalelse: 

Helse Nord ønsker å levere likeverdige tjenester. Foretaket mener at funksjonsdeling er 

nødvendig for dette. Pasientfokus vil fremholde at prehospitale tjenester MÅ sees i 

sammenheng med likeverdige helsetjenester. Pasienter som må fraktes over lange avstander, og 

i tillegg må utsettes for en eller flere omlastinger underveis, føler seg langt fra likeverdig 

behandlet med pasienter i umiddelbar nærhet av sykehus.  

• Utvide bilambulansetjenesten slik at ambulansebytte for pasienten blir unødvendig, 

pasienten blir i samme bil helt frem til sykehuset/ helt hjem fra sykehuset. 

• Ordningen med «billigste reisemåte», som gjør at pasienter fra f.eks Kautokeino må 

reise hjemmefra klokka 4 om natta og ikke er hjemme igjen før neste natt, må endres 

for områder i nord. Pasienter som utsettes for denne ordningen, føler seg slett ikke 

likeverdig behandlet med pasienter fra sykehusnære områder. 

• Funksjonsdeling mellom sykehusene i nord ser vi kan være en fordel. Likevel må man 

sikre befolkningen fødetilbud, spesialisthelsetjenester til den eldre del av befolkningen 

og akutt syke helsehjelp på lokalt nivå. 

• Funksjonsdeling bør også gjennomføres med ambulerende spesialister, slik at syke 

pasienter ikke må utsettes for lange og slitsomme reiser. Det er bedre at friske, 

arbeidsføre arbeidsfolk reiser. 

 
.Høringsutkast: «….nødvendig å endre dagens desentrale struktur.» (side 7, avsnitt 2)  

«…elektive sykehus…» (side 7, avsnitt 2) «Samtidig vil den spredte bosetningen i Nord- 

Norge gjøre at befolkningen også fremover vil ha behov for tilgjengelig tidskritisk beredskap 

som f.eks. innen akutt indremedisin og visse kirurgiske funksjoner.» (side 7, avsnitt 3) 

Uttalelse: Pasientfokus minner om at fødsler er en slik tidskritisk beredskap som det 

forhåpentligvis vil være behov for i Finnmark fremover. I den sammenhengen vil vi peke på at 

Alta ligger på topp over fødsler, og all fornuft og økonomisk tenkning tilsier at den største byen 
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i Finnmark bør ha fødeavdeling. Samtidig vil våre argumenter om reisetid og –strekning, og 

Helse Nords hensyn til klimaendringer, vær og føreforhold, samt totalforsvar tale for dette. 

Ultraren operasjonssal.    
 
I budsjettproposisjonen fra Helse- og omsorgsdepartementet (Prop. 1 S (2022-2023)) omtales 

Stortingets vedtak i 2020 om å bevilge 15 mill. kroner til etablering av operasjonsstue i Alta.  

 

Finnmarkssykehuset mener at det ikke er behov for en ny ultraren operasjonsstue i Alta.  

Pasientfokus ber Helse Nord merke seg følgende: Slik den geopolitiske situasjonen er i bl.a 

Finnmark, og i ei tid med klima i endring, vil en slik stue kunne øke beredskapen til 

Finnmarkssykehuset. Økt kapasitet for korte dagkirurgiske inngrep i Alta ville kunne gitt plass 

for økt antall proteseoperasjoner i Hammerfest og Kirkenes. Ved pandemier og overbelastet 

intensivavdeling/stenging i Hammerfest og Kirkenes ville en kunne gjennomført operasjoner i 

Alta. Med ny ultraren stue kunne ventetiden for pasientene reduseres, og Finnmarkssykehuset 

kunne økt sine inntekter. Geografisk ligger Alta skjermet til for tilreisende med fly. Pasienter 

fra hele Norge vil enkelt kunne reise til Alta for ulike operasjoner.  

 

Alta kommune v/ ordfører  har sagt seg villig til å stiller også opp med lokaliteter til en rimelig 

penge – slik at klinikk Alta og Hammerfest skal komme styrket ut til beste for befolkningen i 

hele Vest-Finnmark. En ultraren stue ville styrket Alta som dagkirurgisk senter, og økt 

dagkirurgisk kapasitet i Alta ville vært et gode for hele Finnmark sin befolkning. Plassering av 

et dagkirurgisk senter i Alta ville redusert utgiftene til pasientreiser.  

 

Det er viktig å bygge fremtidens helsetjeneste til beste for pasienter. Klimaendringer vil gi 

våtere, villere og tøffere vær. Russerne kjenner kysten av Finnmark, og Kirkenes og 

Hammerfest er sannsynlige angrepsmål. Begge stedene har lokalsykehus for Finnmark. Dette 

gjør sykehusberedskapen i Finnmark svært sårbar. Finnmark trenger beredskapstilbud også for 

operasjoner. Med ultraren operasjonssal vil Alta være et beredskapssykehus for kysten og 

pasienter fra hele regionen i Vest-Finnmark. Vi mangler i dag en slik helseberedskap. 

 

På vegne av Pasientfokus, Vennlig hilsen 

Irene Ojala 
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