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Formål/sammendrag 
Bakgrunnen for saken er diskusjonen det siste halve året om spesialisthelsetilbudet for 
befolkningen i Altaområdet, herunder også spørsmålet om lokalisering av sykehuset i Vest-
Finnmark. Helse Nord RHF erkjenner de utfordringer som følger av at noen større 
befolkningskonsentrasjoner i landsdelen har lang vei til sykehus. Alta – som utgjør ca 
fjerdeparten av innbyggerne i Finnmark – er i en slik situasjon. Utfordringen er hittil søkt løst 
ved etablering av et omfattende ambulant poliklinisk tilbud, en relativ stor sykestue og flere 
andre tilbud organisert rundt helsesenteret i Alta. Dette tilbudet har lenge vært vurdert som en 
referanse og modell for andre av landets befolkningskonsentrasjoner med lang avstand til 
sykehus.  Helse Nord RHF vurderer derfor modellen som et godt utgangspunkt for ytterligere 
å styrke tilbudet av spesialisthelsetjenester for befolkningen i Alta.   
 
I tett samarbeid med Helse Finnmark har Helse Nord RHF i denne saken hatt gode dialoger 
med Alta kommune. Iverksettelse av konkrete tiltak som kan forbedre tilgangen til 
spesialisthelsetjenester for befolkningen i Alta og kommunene omkring, er imidlertid primært 
et ansvar for Helse Finnmark. Helse Nord RHF konstaterer derfor med tilfredshet at Helse 
Finnmark i egen regi har fulgt opp prinsippvedtakene i Helse Nord om videre desentralisering 
av spesialisthelsetjenester. Konkret foreslår Helse Finnmark flere tiltak som vil styrke dette 
tilbudet, både mht økt poliklinisk ambulering, desentralisering av kirurgi og utvidet 
åpningstid for røntgenvirksomheten.  
 
Forvaltningen av avtalehjemler for private spesialister er imidlertid et ansvar som tilligger 
Helse Nord RHF. I denne saken foreslås å opprette tre avtalehjemler for private spesialister 
lokalisert til Alta. Det foreslås en hjemmel i hver av spesialitetene gynekologi, 
øyesykdommer og ØNH (øre-, nese-, halssykdommer). Helse Nord RHF er part i avtalene, 
men det forutsettes at innholdet i de individuelle avtalene om privat praksis innrettes på måter 
som stimulerer til og sikrer nært samarbeid med den øvrige virksomheten i Helse Finnmark. 
Det foreslås videre å opprette en overlegehjemmel i indremedisin i HF-regi, med polikliniske 
oppgaver og særlig fagansvar for sykestuepasientene, i tillegg til poliklinisk virksomhet. 
Overlegehjemmelen lokaliseres til Alta, men skal være organisert under Helse Finnmark HF. 
Også dette forslaget fremmes i samråd og forståelse med ledelsen i Helse Finnmark.  
 
Helse Nord RHF er ellers i ferd med å utrede og styrke det faglige innholdet i sykestuene og 
har i forlengelsen av dette tatt initiativ overfor nasjonale helsemyndigheter med sikte på å få 
etablert en bærekraftig finansieringsordning for sykestueplassene. Disse initiativ vil bli fulgt 
opp. 
 
Befolkningsmengde og lange avstander til sykehus, stiller store krav til ambulansetjenesten 
for befolkningen i Alta. Helse Finnmark vurderer aktuelle tiltak for en ytterligere styrking av 
ambulansetjenesten.  



 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å gjøre følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF erkjenner behovet for å styrke tilbudet av spesialisthelsetjenester 

i Helse Finnmark for befolkningen i Alta.  
 
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar at det opprettes tre avtalehjemler for private spesialister, 

lokalisert til Alta. Det opprettes en hjemmel innen hver av spesialitetene gynekologi, 
øyensykdommer og ØNH (øre-, nese- halssykdommer). Det forutsettes at avtalene 
utformes på måter som stimulerer og sikrer nært samarbeid med Helse Finnmark og 
Helsesenteret i Alta.  

 
3. Det opprettes en ny overlegehjemmel i indremedisin med oppgaver innen sykestuemedisin 

og medisinsk poliklinikk. Hjemmelen organiseres under Helse Finnmark og lokaliseres til 
Alta. 

 
4. Helse Finnmark HF forutsettes å ta det finansielle ansvaret som følger med opprettelse av 

ny overlegehjemmel i indremedisin lokalisert til Alta, mens Helse Nord RHF tar det 
økonomiske ansvaret for etablering av de tre hjemlene for avtalespesialister, i første 
omgang fram til 2008. Meromkostningene for Helse Nord RHF beløper seg til NOK 
428 000 i 2006 og NOK 1 712 000 i 2007. 

 
5. I henhold til reguleringsregimet i regi av Nasjonalt Råd, dekkes de nye hjemlene i første 

omgang gjennom omdisponeringer av hjemler i Helse Nord RHF og Helse Finnmark. 
Regularisering av hjemlene må vurderes i forbindelse med søknadsprosessen til Nasjonalt 
Råd ved tildeling av hjemler for 2007.   

 
 
 
Bodø, den 2. juni 2006  
 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 



UTREDNING 
 
Bakgrunn 
Det har i noe tid pågått en diskusjon om spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Alta. 
Diskusjonen er delvis utløst av langsiktige investeringsplaner for Helse Nord der det er 
redegjort for kostnader knyttet til å bygge nytt sykehus i Hammerfest. Dermed startet en 
lokaliseringsdebatt om hvor sykehuset for Vest-Finnmark burde være lokalisert. For Helse 
Nord RHF er det ikke aktuelt å legge ned sykehuset i Hammerfest og det er heller ikke 
befolkningsmessig, faglig eller økonomisk grunnlag for å opprette et tredje sykehus i 
Finnmark lokalisert til Alta.. For Helse Nord RHF er det derimot mulig å styrke tilbudet av 
spesialisthelsetjenester for befolkningen i Alta, både gjennom videreutvikling av eksisterende 
tiltak og etablering av nye.   
 
 
Samarbeid og forankring i forhold til Helse Finnmark.  
Helse Nord RHF vil understreke at ansvaret for å drive spesialisthelsetjenestene i Finnmark 
tilligger Helse Finnmark. De dialoger som har vært ført i forhold til Alta kommune har derfor 
skjedd i nært samarbeid og full forståelse med ledelsen i Helse Finnmark. Helse Nord RHF 
har sett det som sin oppgave å understøtte løsninger som både er konsistente med foretakets 
vedtatte overordnede strategier og mer konkrete tiltak som er skissert i egen regi. 
 
I oversendelsesdokumentet (datert 27.02.06) fra Helse Finnmark i tilknytning til foretakets 
plan for desentralisering av spesialisthelsetjenester framheves dette område som ett av 
foretakets viktigste strategiske satsingsområder. I dette plandokumentet er det allerede i løpet 
av inneværende år forutsatt en betydelig opptrapping (16 %) av antallet ambulerende 
polikliniske dager fra Klinikk Hammerfest til Alta.  Økningen skjer på flere områder, men 
mest innen for indremedisin. Med adresse til Helse Nord RHF sies det videre i dette 
dokumentet:  
 
”Det kan bli aktuelt å be Helse Nord opprette hjemler for privatpraktiserende spesialister i 
Alta, spesielt innenfor indremedisin. Med utgangspunkt i Helse Nords investeringsplaner og 
krav om økte spesialisthelsetilbud fra Alta kommune, kan det være aktuelt at Helse 
Nord/Helse Finnmark gjennomfører et eget prosjekt rettet mot utvikling av 
spesialisthelsetilbudet i Alta.” 
 
Det oppfølgende arbeid i saken har skjedd i nært samarbeid med Helse Finnmark. Den 
nødvendige samordning i forhold til andre planprosesser er ivaretatt.  
 
I oppfølgende avklaringer med Helse Finnmark, er det senere uttrykt ønske om at hjemmelen i 
generell indremedisin ønskes etablert i regi av Helse Finnmark, og da som en overlegestilling. 
Dette er bl.a. begrunnet med de funksjoner denne hjemmelen er tiltenkt i forhold til å styrke 
det faglige innholdet i sykestuefunksjonen.  Det vises i denne sammenhengen også til det 
pågående prosjektet i regi av Helse Nord/Helse Finnmark med sikte på å avklare og presisere 
det faglige innholdet i sykestuefunksjonen. Videre vises til de initiativ som er tatt i Helse 
Nord RHF vis a vis helsemyndighetene med sikte på å få etablert en bærekraftig 
finansieringsordning for sykestuene. Dette vil kunne få særlig betydning for sykestuen i Alta, 
både fordi den har et høyt antall sykestueplasser og fordi potensialet for en faglig og 
innholdsmessig oppgradering ansees som stort.  



 
 
I dialogen med Helse Finnmark, fremstår for øvrig følgende andre tiltak som mest aktuelle for 
å styrke spesialisthelsetilbudet for befolkningen i Alta: 
 
• Opprettelse og finansiering av avtalehjemler for privat spesialistpraksis innen 

fagområdene gynekologi, øyesykdommer og ØNH 
• Utvidelse av åpningstidene for røntgentilbudet, i første omgang på ettermiddags/kveldstid, 

senere eventuelt også i helgene. Tilbudet planlegges etter hvert utvidet til også å omfatte 
ultralysundersøkelser ved ambulant radiolog 

• Etablering av ambulant dagkirurgisk virksomhet innen generell kirurgi/ortopedi  
 

Dialoger med Alta kommune 
Helse Nord RHF har i samarbeid med Helse Finnmark hatt flere konstruktive dialogmøter om 
denne saken med den politiske, administrative og helsefaglige ledelsen i Alta kommune. 
Dialogen har gitt Helse RHF vesentlige innspill i arbeidet med raskt å fremme en sak som vil 
bedre tilbudet av spesialisthelsetjenester til befolkningen i Altaområdet. Den videre utvikling 
av spesialisthelsetjenester baseres på de positive erfaringer en har med Altamodellen.  
 
Begrunnelse for prioritering av avtalehjemler til Alta: 
I dag leveres en vesentlig del av spesialisthelsetilbudet for befolkningen i Alta av 
ambulerende spesialister fra eget foretak (for det meste fra Hammerfest sykehus), fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge, samt fra en avtalespesialist. Ingen andre kommuner eller 
geografiske områder i Nord-Norge mottar et større volum av slike ambulante tjenester enn 
Alta. Dette er heller ikke overraskende, ettersom Alta er landsdelens eneste kommune på det 
størrelsesnivå uten eget sykehus. Den betydelige ambulante virksomheten må følgelig sees 
som en hensiktsmessig måte å yte tjenester på, overfor en stor befolkning uten sykehus og 
med stor avstand til nærmeste sykehus. På samme måte kan man tenke seg lokalisering av 
avtalehjemler som et virkemiddel overfor folkerike områder med stor avstand til sykehus. Det 
er dette som gjøres i den planen for avtalespesialister som nettopp er ferdigstilt i regi av Helse 
Nord RHF, ett av flere oppfølgingsdokument i forlengelsen av Helse Nords vedtatte strategi 
for desentralisering av spesialisthelsetjenester.   
 
Ved opprettelse av avtalehjemler oppstår det noen utfordringer. Disse knytter seg dels til 
legespesialistenes egne lokaliserings- eller bostedspreferanser, dels til det befolkningsmessige 
grunnlag for etablering av privat praksis. Begge disse forhold har historisk bidratt til å 
sentralisere privatpraktiserende avtalespesialister. Dette gjenspeiler seg også i det 
lokaliseringsmønster som kan observeres i Helse Nord. De største byene, Tromsø og Bodø, 
med 25 % av befolkningen, har nær 60 prosent av de private legespesialister. Altså 
begunstiges befolkningen med størst nærhet til de største sykehusene også med langt bedre 
tilgang til private spesialister. Nå er riktignok ikke denne kontrasten så paradoksal som den 
retoriske formulering skulle tilsi, ettersom disse byene også er kommunikasjonsknutepunkter 
som åpner tilgengeligheten for befolkningen i byenes omland. Likevel er det gode grunner for 
å legge til rette for en sterkere desentralisering av private spesialisthjemler, noe den nye 
planen for avtalespesialister altså legger opp til.   
 
I planen som nå er på høring foreslås å prioritere de områdene som i rapporten om 
Desentralisering av spesialisthelsetjenester er omtalt som DMS-områder, områder som er 
aktuelle for videreutvikling eller etablering av distriktsmedisinske sentre, ved ledighet i 
etablerte eller ved opprettelse av nye avtalehjemler. Alta er et slikt aktuelt DMS-område som 
også i kraft av folketall og avstand til sykehus peker seg ut for prioritering av ledige eller nye 
hjemler. Som redegjort for i avsnittet ovenfor, er det også et uttrykt ønske fra Helse Finnmark 
at slike hjemler etableres i Alta. At denne kommunen både i egenskap av bosted og 
arbeidsmarked antas å være relativt attraktiv for legespesialister, bidrar også til å underbygge 
en slik prioritering; mulighetene for rekruttering anses som rimelig gode.  



 
 
Blant de fagområdene som generelt kan desentraliseres mer i landsdelen er øre-nese-hals, 
øyesykdommer og gynekologi. Dette er nettopp de spesialiteter Helse Finnmark har foreslått 
etablert i Alta ved opprettelse av avtalehjemler.   
 
For å gi rom for opprettelse av avtalehjemler i Alta, må det enten opprettes nye hjemler eller 
foretas omdisponeringer av ledige hjemler. I et plan- og framtidsperspektiv må det også gjøres 
beregninger om forventet ledighet i hjemler for den aktuelle planhorisonten (5-10 års-
perspektiv). Den framlagte planen gjør dette ved å foreslå omdisponeringer ved ledighet, både 
mellom fagområder og geografiske områder.  
  
Det er påvist en overkapasitet på privatpraktiserende øyeleger i Tromsø sammenlignet med 
Finnmark, og det anbefales derfor at det forskutteres opprettelse av en øyelegehjemmel i Alta, 
og at det ved ledighet/pensjonering i Tromsø skjer en overflytting til Alta. 
 
Desentraliserte tjenester/ambulering innen ØNH er godt etablert allerede, med ambulering 
både til lokalsykehus og DMS-enheter, fra både sykehusspesialister og avtalespesialister. 
Tilbudet i Alta er imidlertid ikke på dette feltet godt nok, og det foreslås derfor opprettelse av 
en ØNH-hjemmel for privatpraksis i denne kommunen. 
 
Likeledes foreslås det opprettelse av en hjemmel/avtale innen gynekologi, da dette tilbudet 
også ønskes styrket og stabilisert i Alta for en voksende befolkning. Det forutsettes imidlertid 
at arbeidsoppgavene for denne hjemmelen avgrenses mot obstetrikk-feltet (fødselsomsorgen). 
 
I stedet for satsing på økt ambulering fra sykehusspesialister innen disse feltene, anbefales det 
å lyse ut hele hjemler for avtalepraksis. Slik bedres muligheten for å oppnå et stabilt tilbud på 
disse områdene i Alta, både over tid og i forhold til å få faste leger. Avtalepraksis er ved gitte 
forutsetninger en kostnadseffektiv organisasjonsform for ytelse av polikliniske 
spesialisthelsetjenester. Det forventes at de foreslåtte nye hjemlene vil føre til en betydelig 
styrking av spesialisthelsetilbudet for befolkningen i Alta og nærliggende kommuner på 
fagområder med store pasientvolum. Det anbefales opprettelse av hele hjemler i tråd med 
nasjonalt og regionalt omforent policy om primært å satse på hele hjemler. 
 
Ved utlysing av ovennevnte avtalehjemler og etterfølgende individuelle avtaleinngåelser, 
forutsettes det at mulighetene som gis gjennom inngått rammeavtale med Legeforeningen 
utnyttes positivt med sikte på å innrette innholdet i praksisvirksomhetene på måter som 
ivaretar prioriterte pasienter og samarbeid med Helse Finnmark.  
 
Dersom styret gir sin tilslutning til opprettelse av hjemlene (skjer via nye hjemler fra 
Nasjonalt Råd eller omgjøring av eksisterende vakante hjemler i Helse Nord), innebærer det 
en budsjettøkning på kr. 668 000 -856 000 pr hjemmel pr. år avhengig av hvilken 
tilskuddsklasse de plasseres i.  
 
Hjemlene forutsettes utlyst med virkning fra 1. oktober 2006. Helse Nord RHF vil lyse ut 
hjemlene straks og ønsker fortløpende tildeling av avtale til søkere ut fra vanlig prosedyre 
regulert i rammeavtale mellom RHF og Legeforeningen. 
 
Økte utgifter, inntekstmuligheter og budsjettmessige konsekvenser. 
Det foreligger allerede en ledig avtalehjemmel som foreslås omdisponert til Alta med 
ledsagende driftstilskudd. Dermed gjenstår å finansiere to avtalehjemler i tilskuddsklasse 3, til 
sammen NOK 1 712 000. I tillegg dreier det seg om å finansiere en overlegehjemmel 
indremedisin for Helse Finnmark, anslagsvis NOK 1 300 000 (inklusive sosiale utgifter). 
Til sammen utgjør dette årlige brutto merutgifter på ca NOK 3 mill.  



 
 
Etablering av disse hjemlene må imidlertid også forventes å ha en inntektsside i form av 
reduserte reiseutgifter for pasienter, eventuelt i kombinasjon ned reduserte pendlingsutgifter 
for ambulerende spesialister. Denne innsparingen er vanskelig å beregne nøyaktig, bl.a. som 
følge av at nye tilbud kan skape større etterspørsel, og ikke bare erstatte tjenester som i dag 
ytes, enten ambulant i Alta, eller ved at pasienter fra Alta ytes slike tjenester i Hammerfest, 
Tromsø eller andre steder.  
 
Det kan imidlertid konstateres at det for pasienter bosatt i Alta i 2004 ble levert ca 1 000 
øyelegekonsultasjoner årlig hos private øyespesialister (hhv 586 i Tromsø og ca 400 i 
Karasjok). Innen ØNH-sykdommer var det samme år 134 Alta-konsultasjoner hos 
avtalespesialister i Tromsø, mens det innen gynekologi var et helt ubetydelig antall 
konsultasjoner (20) hos avtalespesialister i Tromsø. Dette er liten grunn til å anta at 
situasjonen i 2005 avviker vesentlig fra dette bildet, men vi har foreløpig ikke data som kan 
dokumentere det. Bare reiseutgiftene med fly t/r Alta-Tromsø beløper seg antagelig til nær 1.5 
mill kr for de 740 pasientene som innen disse tre fagområdene oppsøkte avtalespesialist i 
Tromsø.  
 
Bruken av offentlige poliklinikker ved sykehusene i Tromsø og Hammerfest er imidlertid 
enda mer omfattende for befolkningen i Alta. I fagene øyesykdommer og ØNH-sykdommer 
har Alta-pasientene bare en håndfull polikliniske konsultasjoner ved lokalsykehuset i 
Hammerfest. I gynekologi var det derimot i 2005 vel 500 polikliniske ”Alta”-konsultasjoner 
samt ca 150 dagkirurgiske inngrep ved Hammerfest sykehus. Alta-pasientenes bruk av 
poliklinikkene ved Universitetssykehuset Nord-Norge var i 2005 følgende: 
 
• Øyensykdommer 844 konsultasjoner 
• ØNH-sykdommer 731 konsultasjoner 
• Gynekologi 248 konsultasjoner 

 
Til sammen utgjør dette vel 1820 konsultasjoner for Alta-pasienter ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge. Sett i sammenheng med de ovenfor nevnte 740 konsultasjonene hos private 
avtalespesialister i Tromsø, dreier det seg til sammen om ca 2 500 Tromsø-reiser. Dersom 
bare tredjeparten av disse konsultasjonene kunne ”hjemvendes” ved etableringer av nye 
avtalespesialister i Alta, ville kostnadene ved to driftstilskudd kunne inndekkes.  
 
I tillegg er det et inntektspotensial knyttet til ”hjemhenting” av polikliniske konsultasjoner 
utført i Tromsø (og andre steder) for pasienter hjemmehørende i nabokommuner til Alta. 
Innsparinger ved reduksjon i ordningene med ambulante spesialister er også en potensiell 
inntektsside.  
 
Med de inntekstmuligheter som det her er redegjort for, forutsetter Helse Nord RHF at Helse 
Finnmark permanent tar det finansielle ansvaret for opprettelse av en ny hjemmel for 
indremedisiner i Alta. For resten av inneværende år samt hele 2007, tar Helse Nord RHF det 
finansielle ansvaret for etablering av de tre private avtalehjemlene. Merutgiftene for Helse 
Nord RHF er i inneværende år NOK 428 000, forutsatt tiltredelse 1. oktober d.å., mens 
merutgiftene i 2007 vil beløpe seg til NOK 1 712 000.  
 
Etter hvert som erfaringene med nyetableringene i Alta kan dokumenteres, bør de økonomiske 
effektene av ordningen evalueres. Innsparinger ut over kostnader knyttet til indremedisin-
stillingen i Alta, bør føre til avkortinger i budsjettrammen til Helse Finnmark, begrenset 
oppad til kostnadene ved å finansiere driftstilskuddene for de opprettede hjemler.   



 
 
Omdisponering av hjemler for nye legestillinger i Finnmark. 
Helse Nord RHF vil gjennom omdisponering av ledige delhjemler for avtalespesialister kunne 
dekke inn en av de hjemlene som foreslås opprettet i Alta. De øvrige to avtalehjemler som 
foreslås opprettet må i en mellomperiode inndekkes gjennom midlertidige omdisponeringer 
av ledige overlegehjemler i Helse Finnmark HF. Det samme gjelder i forhold til den nye 
overlegehjemlen som foreslås opprettet i regi av Helse Finnmark, men lokalisert til Alta. 
Helse Finnmark har i egen ekspedisjon allerede underrettet Helse Nord RHF og sekretariatet i 
Nasjonalt råd om hvilke omdisponeringer som er foretatt. Ledelsen i Helse Finnmark har for 
øvrig signalisert overfor Helse Nord RHF at de to foretakshjemlene som midlertidig er 
disponert for å dekke inn hjemler for avtalespesialister, ønskes regularisert i løpet av 2007 
gjennom søknader til Nasjonalt Råd. For Helse Nord RHF må dette bl.a. sees i sammenheng 
med disponering av ledige avtalehjemler de nærmeste år. 
 
 


