
 

Møtedato: 18. juni 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-48/012       Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 82-2014/1 Brev fra Raymond Londal, Alta Venstre av 1. 

juni 2014 ad. styremøte 19. juni 2014 
 
 
Se vedlagt kopi. 
 

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
18. juni 2014 - sakspapirer

side 172



Til styret i Helse Nord        Alta, 1. juni 2014 
    v/styreleder Bjørn Kaldhol 
 
Til styremøte 19. juni 2014.  
 
Jeg sendte før påske spørsmål til styret i Finnmarkssykehuset, som nå er besvart av adm.sjef 
Ole Martin Olsen. Svarene, som jeg setter pris på, har bidratt til en forståelse av hvilke 
vedtak og tankegang styret i Finnmarkssykehuset har lagt til grunn angående vedtak om "Ny 
organisering av psykisk helsevern og rus". 
 
Jeg ønsker å gjøre styret i Helse Nord oppmerksom sak 5/2013 (12. februar 2013) vedtatt i 
daværende styret til Helse Finnmark HF. Her henvises det til både Oppdragsdokumentet for 
2013 og "Veileder for tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter" og at Helse Finnmark HF 
må iverksette arbeidet med å lage en Strategisk utviklingsplan. Styret i Helse Nord bør merke 
seg at Finnmarkssykehuset pr i dag ikke har fått på plass pålagt Strategisk utviklingsplan.  
 
I sak 5/2013 nevnes fire prosjekter som skal forankres i den Strategiske utviklingsplanen. 
Bollepunkt 3 er "Videreutvikling av organisering av psykisk helsevern og rus, inkl. Samisk 
Helsepark". I neste sak, 6/2013 beskrives dette som et delprosjekt under Strategisk 
utviklingsplan med prosjekttittel "Videreutvikling og ny organiseringa av psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling".  Adm.sjef Ole Martin Olsen henviser til at vedtak om 
ny organisering av psykiatrisk helsevern og rus er forankret i Helse Finnmarks strategiplan for 
2010-2015, pkt 6.4. Det har jeg vanskelighet med å kunne godta, all den tid vedtak står som 
det gjør i sak 6/2013. Jeg ønsker å gjøre styret i Helse Nord oppmerksom på at i sak 22/2014 
mangler forankringen styret selv vedtok i sak 5/2013. Styret i Finnmarkssykehuset har gjort 
et vedtak uten pålagt Strategisk utviklingsplan. Jeg ber styret i Helse Nord rydde opp. Min 
anbefaling vil være at vedtak 22/2014 legges på "is" inntil Strategisk utviklingsplan er vedtatt 
(alle prosesser om å legge ned, flytting av tjenester m.m. stoppes).  Kan sak 22/2014 
forankres i vedtatt Strategisk utviklingsplan, vil sak 22/2014 kunne påbegynnes. 
 
19. juni har styret i Helse Nord satt opp behandling av Spesialhelsetjenestetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark. Jeg ønsker å gjøre styret oppmerksom på at denne saken også er et 
delprosjekt under en utviklingsplan som ikke er vedtatt. Helse- og omsorgsdepartementets 
krav til Strategisk utviklingsplan synes klar. Styret i Helse Nord ble januar 2012 pålagt å lage 
nødvendige utviklingsplaner. I sak 5/2013 vedtok daværende Helse Finnmark HF at de skulle 
få på plass en Strategisk utviklingsplan, noe som enda ikke er gjort. Uten en pålagt Strategisk 
utviklingsplan, vil et vedtak om Spesialhelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark være 
brudd på "Veileder for tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter".  Min anbefaling til styret i 
Helse Nord, er at vedtak i sak om Spesialhelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark utsettes 
til styret i Finnmarkssykehuset har vedtatt en Strategisk utviklingsplan.  
 
Når det gjelder bollepunkt 4 under sak 5/2013, Nytt/renovert sykehus i Hammerfest, ønsker 
jeg at styret i Helse Nord sikrer at Finnmarkssykehuset følger "Veileder for 
tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter", særlig krav at det gjøres reelle valg mellom 
alternative løsninger som klart kan skilles fra hverandre. Min anbefaling er at skal nytt 
sykehus i Vest-Finnmark bygges, bør Alta være ett av alternativene til ny lokalisering.  
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I tillegg ønsker jeg at en utredning sikter seg inn mot at et nytt sykehus i Vest-Finnmark vil 
kunne ta imot og behandle traumepasienter i langt større grad enn i dag. For noen år siden 
var dette på vei til å kunne skje, men så falt satsningen ut av traumeplanen. 
 
Når det gjelder delprosjektet Nye Kirkenes sykehus, er dette konkret forankret i 
strategiplanen for 2010-2015. Prosessen ble igangsatt før krav om utviklingsplan kom januar 
2012. De tre andre delprosjektene har oppstart etter januar 2012. 
 
Jeg går ut fra at styret i Helse Nord ser verdien av en Strategisk utviklingsplan. Er 
utviklingsplanen godt forandret gjennom reelle høringer, vil det være bred enighet om 
helseforetakets fremtidsbilde. Finnmarkssykehuset har unnlatt å sikre denne felles 
forståelsen av fremtiden. Delprosjekter er vedtatt uten at noen kan være sikre på hva dette 
vil bety for helheten. Høringene har ikke vært reelle.  
 
Høringsfristen til "Videreutvikling og ny organiseringa av psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling" var satt til kun to uker. Resultatet var at flere kommuner, 
deriblant Alta, ikke fikk behandlet planen politisk. I flere av høringssvarene ble den korte 
høringsfristen påpekt. Det ble også påpekt at den korte fristen ikke gav rom for å sette seg 
grundig nok inn i saksgrunnlaget og å utarbeide et godt høringssvar. Styret i 
Finnmarkssykehuset har varslet at høring om Strategisk utviklingsplan kommer i 
oktober/november. Jeg ber styret i Helse Nord sikre at Finnmarkssykehuset setter en 
høringsfrist som gir kommuner og andre interesserte tid til å sette seg inn i saksgrunnlaget 
og tid til å utarbeide gode høringssvar. Til eksempel satte Helse Nord en 7 ukers høringsfrist i 
forbindelse med Sluttrapporten til Spesialhelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. En 
utviklingsplan er et større dokument som skal vurderes. En høringsfrist på 10 uker bør ikke 
være urimelig å forvente. 
 
Oppsummert: 

1. Tre av delprosjektene i sak 5/2013 kan ikke gjøres før styret i Finnmarkssykehuset har 
vedtatt en Strategisk utviklingsplan. Grønt lys for delprosjekt Nye Kirkenes sykehus. 

2. Finnmarkssykehuset må følge "Veileder for tidligfaseplanlegging av 
sykehusprosjekter" i planlegging av nytt sykehus i Vest-Finnmark. 

3. Finnmarkssykehuset må sette en høringsfrist for den Strategiske utviklingsplanen 
som gir rom for kommuner og andre interesserte til å sette seg inn i saksgrunnlaget 
og utforme gode høringssvar. 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Raymond Londal 
k.styrerep. Alta Venstre 
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