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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING REGIONAL UTVIKLINGSPLAN
2035 HELSE NORD
Fylkestinget i Troms behandlet i møte 17. oktober 2018 sak 75/18: Høring Regional
utviklingsplan 2035 Helse Nord, og gjorde slikt vedtak:
1. Fylkestinget viser til at Høringsnotatet til regional utviklingsplan for Helse Nord fremstår
som et uferdig dokument som i liten grad gir konkret retning til utvikling av
spesialisthelsetjenesten i regionen.
2. Fylkestinget i Troms vil utrykke sterk bekymring over at region- og universitets-sykehusets
rolle ikke løftes frem i dokumentet. Vi mener også at akuttberedskap må vektlegges og
omtales mer. Det er særlig viktig for den opplevde og reelle tryggheten i en vidstrakt og
spredt befolket landsdel. Denne avveiningen er viktig også fordi vi har det minste
Universitetssykehuset i vår helseregion.
3. Fylkestinget ber Helse Nord initiere en prosess hvor regionale samarbeidspartnere, så som
utdanningsinstitusjoner og regionale folkevalgte organ bes komme med innspill. Dette er
særlig aktuelt i forhold til punktene som handler om utdanning og kompetanse samt
regional utvikling og regional kompetanse. Fylkestinget ber om at dokumentet gjennomgår
en omfattende revisjon, og sendes ut på ny høring.

4. Fylkestinget ser med stor bekymring på samarbeidsforholdene og tilliten mellom det
regionale helseforetaket og Unn. Det er viktig for det nåværende og framtidige helsetilbudet
i landsdelen at man tar tak i dette og iverksetter tiltak for å bedre samarbeidet og bygge
tillit.
5. Distriktsmedisinske sentere og sykestuene spiller en viktig rolle i mange
kommuner/regioner hvor avstanden til nærmeste sykehus er svært lang. Det er viktig at
Helse Nord forsetter å utvikle disse tilbudene, slik at innbyggerne kan få et forsvarlig og
godt tilbud uavhengig hvor i landsdelen de bor.
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6. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger, og forutsetter at disse følges opp i
revisjonen av planen.

Med vennlig hilsen

Kari Mette Aaseth
Controller
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi: Direktør Kristian I. Fanghol

