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Styresak 42-2014/2 E-post fra Hammerfest Arbeiderparti av 5. 
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bygging av nytt Finnmarksykehus Hammerfest 
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Fra: John Wahl[johnwahl@broadpark.no]
Dato: 05.03.2014 14:34:10
Til: RHF-Postmottak
Tittel: Årsmøte uttalelse

Til Administrasjonen i Helse-Nord

Til Styret i Helse-Nord.

Hei. Ber dere overbringe denne årsmøte uttalesen fra årsmøtet i Hammerfest Arbeiderparti den 
13.02.14.

Mvh
John Wahl
Leder i Hammerfest AP
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Renovering –eller bygging av nytt Finnmarksykehus i Hammerfest må forseres

Hammerfest Arbeiderpartis årsmøte krever at Helse Nord forserer arbeidet med å 

renovere/ruste opp Hammerfest Sykehus eller bygge nytt.  Store deler av Hammerfest 

sykehus er nedslitt og bygningsmassen må fornyes.

I dag er det bebudet midler fra og med 2019/2020 i den langsiktige investeringsplanen, dette 

er etter Hammerfest Arbeiderpartis mening for langt fram i tid. Arbeidet med prosjektering 

må forseres med sikte på byggestart i løpet av 2016.

Hammerfest forutsetter at økonomiske midler i tilknytning til styrking av 

spesialisthelsetjenesten i Alta må gjøres med nye midler som ikke hentes fra Hammerfest 

sykehus både når det gjelder investering og drift.  Hammerfest Arbeiderparti er ikke mot økt 

satsing i Alta, men dette må ikke gå på bekostning av en nødvendig oppgradering i 

Hammerfest.

Hammerfest Sykehus har en sterk faglig bemanning med geografisk/lokal tilhørighet so,m er 

fast bosatt i Hammerfest og en usikkerhet rundt bemanning og oppgaver vil kunne skape 

usikkerhet rundt framtiden og vil være skadelig i forhold til å beholde stabiliteten.

Den pågående olje/gass utvikling i Barentshavet med økning av leterigger/produksjons-

plattformer tilsier at et moderne godt utbygd akutt sykehus i Hammerfest er viktig. Vi vil 

også peke på fiskeriene med deres båter,samt økt skipsfart forbi Vest-Finnmark forsterker 

dette behovet.

Arktisk universitet har egen Campus blant annet med sykepleierutdanning i tilknytning til 

Hammerfest Sykehus.  

Hammerfest Arbeiderparti krever at Helse Nord gir Hammerfest sykehus prioritet i 

investeringsplanen både i forhold til prosjektering og bygging.
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