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Hammerfest  21.07.2015

Åpent brev til direktør Lars Vorland, Helse Nord og styret i Helse Nord

Nye Hammerfest sykehus skal renoveres/bygges nå.

Hammerfest SV har reist en viktig prioriteringsdebatt om hvordan og når det 3. 
største sykehuset i landsdelen, beredskapssykehuset for det nordlige norskehav og 
Barentshavet og for befolkninga i hele Finnmark - skal få sin høyst nødvendige 
renovering. Vi er meget tilfreds med at Nytt Kirkenes sykehus er  igangsatt.
Dessverre ser det foreløpig ut til at Hammerfest AP fortsatt ønsker å sitte stille i 
båten. Vi må ikke skape konflikter sier Erik Fjeldstad, leder i Hammerfest AP. 

Formannskapet hadde nettopp møte med ledelsen i Helse Nord.  Et møte som kom 
istand etter initiativ fra Hammerfest SV. Der slår Lars Vorland blant anna tre ting fast;  
- det er ikke aktuelt å kreve ekstra statlige midler for å gjennomføre de 
investeringsplaner Helse Nord har. Helse Nord har nok penger.
- prioriteringsspørsmålet både i Helse Nord og internt i Finnmarkssykehuset er ikke 
skrevet i stein. Prioriteringer kan endres.
- Finnmarkssykehuset er nå ansvarlig for den videre prosessen mht planlegging og 
gjennomføring av investeringsprosjekt som ligger i Finnmark.

Kort tid etter møtet slår den samme Vorland fast i FD at renovering/nybygg Nye 
Hammerfest sykehus vil bli 800 mill dyrerere enn planlagt. På denne bakgrunn blir 
Vorlands uttalelse i formannskapet 1. juli desto underligere; et prosjekt sprekker 
økonomisk, men vi har nok penger og vil ikke be sentrale myndigheter om mer 
penger. Vil styret i Helse Nord be om ekstraordinære statlige midler når direktør 
Vorland sjøl dokumenterer slike sprik mellom budsjett og realitetene?

Betyr dette at ledelsen i Helse Nord i utgangspunktet har bundet seg sjøl til masten 
med et investeringsprogram - for deretter å fastslå at det samme
investeringsprogrammet er bygd på feil forutsetninger ?

Det er jo merkelig - for ikke å si oppsiktsvekkende - at i formannskapsmøtet 1. juli 
satt samtlige formannskapsmedlemmer med et strategidokument som slo fast at Alta 
helsesenters påbygg skulle koste 270 millioner . Samtidig sto Vorland på talerstolen 
å slo fast at beløpet var 330 millioner. 60 millioner dratt ut av "et sted", før blekket på 
strategidokumentet var tørt. Hvilke konsekvenser får denne ekstrabevilgningen for 
driften av Finnmarkssykehuset ? Vil en sørge for at alle overskridelser på 
enkeltprosjekt innenfor Finnmarkssykehuset blir dekket innafor det faktisk vedtatte 
budsjett for det enkelte prosjektet?
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Hvorfor vil ikke ledelsen i Helse Nord bruke alle kanaler for å skaffe tilveie de midler 
som er nødvendige for å komme i gang med planleggingsarbeidet for Hammerfest 
sykehus raskest mulig ? Vi leste nylig at Goliat ikke hadde alt på stell ved tilsyn fra 
petroleumstilsynet. Det er Hammerfest sykehus som er beredskapssykehuset om 
ulykken skjer. Det er derfor dette sykehuset må rustes opp ! Hvordan tenker styret 
at Hammerfest sykehus skal ivareta beredskapen overfor fiskeri-, petroleums – og 
anna aktivitet i det nordlige norskehav og Barentshav?  Hvordan skal dette skje 
innafor moderne, effektive og trygge rammer uten en raskest mulig oppdatering av 
Nye Hammerfest sykehus?

For Hammerfest SV vil det være maktpåliggende at Helse Nord sine prioriteringer 
blir fulgt med stor årvåkenhet og det krever av oss lokalpolitikere at vi ikke kan gå 
stille i dørene av hensyn til en slags "intern husfred". Hammerfest SV kommer ikke til 
å sitte i ro å se at Helse Nords prioriteringer skal forsinke ei nødvendig 
renovering/nybygg ved Hammerfest sykehus. Dette vil de facto være å slå beina 
under politisk ledelses utsagn - både fra departementets og fylkets side - at 
Hammerfest sykehus skal ha den posisjonen det skal ha. 

Vi ber ledelsen og styret i Helse Nord så raskt som mulig gi befolkninga i Finnmark 
svar på disse spørsmålene. Det er maktpåliggende at planprosess og utbygging 
/renovering av Nye Hammerfest sykehus kommer i gang så raskt som mulig. Alt 
anna vil være å undergrave trygghet og sikkerhet for folk i fylket og regionen 
generelt, og den store beredskapen for all aktivitet i våre store land- og havområder. 
Vi ser at personalet i Finnmarkssykehuset gjennom en stadig effektivere og tøffere 
drift er de som skal finansiere investeringsprosjektene i vårt område ved ”å løpe 
fortere”.  Vi har forståelse for ledelsens behov for nøktern og realistisk budsjettering 
og gjennomføring av sine store investeringsplaner. Men vi aksepterer ikke at 
ledelsen i Helse Nord ikke vil bruke alle muligheter til også å forsøke og hente ut 
ekstraordinære statlige midler. 

Reidar Johansen,   ordførerkandidat 
Vigdis Guleng, 2. kandidat  
Sverre Gjørvad, 3. kandidat 
Grethe Ernø Johansen, 4. kandidat
Faez Maroki, 5. kandidat
Åse Marie Småvik, 6. kandidat, Hammerfest SV.
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Postadresse:
Helse	Nord	RHF
8038	BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata	10
8006 BODØ

Hammerfest	SV	
v/Reidar	Johansen
(sendes	per	e-post)

Deres	ref.: Vår	ref.:
2014/201-11

Sykehusinvesteringer	i	nord

Hammerfest	SV	er	opptatt	av	at	forholdene	ved	Finnmarkssykehuset	Hammerfest	skal	være	
best	mulig	og at	renovering	og	nybygging	kommer	i	gang.	Helse	Nord	RHF	er	helt	enig	i	at	det	
er	behov	for	å	oppruste	mange	av	sykehusene	i	lan
Derfor	har	vi	også	satt	i	gang	tidenes	største	investering	i	renovering	og	utbygging	av	nye	
sykehusbygg	i	landsdelen.	Nytt	sykehus	på	Stokmarknes	stod	ferdig	i	fjor.	Neste	år	vil	bygget	i	
Kirkenes	stå	ferdig.	Samtidig	skjer	det	renovering	og	utbygging	både	i	Tromsø	og	Bodø.	
Tjenestene til	befolkningen	i	deler	av	Vest
har	vi	på	prioriteringslisten	modernisering	eller	nybygg	i	Hammerfest
nytt	i	Narvik.	Sist,	men	ikke	minst,	utredes	sykehusstrukturen	på	Helgeland	der	planen	er	at	
tre	sykehus	skal	bli	til	ett	med	påfølgende	investeringsbehov.	Para
lag	én	milliard kroner i	IKT	og	nytt	utstyr	

Drift	og	investeringer	i	Helse	Nord	må	skje	innen	de	rammer	politikerne	bevilger.	Det	har	vi	
den	største	respekt	for, og	sunn	økonomisk	drift	er	en	forutsetning	for	utvikling	av	gode	
helsetjenestetilbud.	Investeringsprosjektene	i	Helse	Nord	h
budsjetter	som	er	vedtatt.	Helseforetakene	får	også	økte	driftsrammer	for	å	håndterere	
økninger	i	renter	og	avdrag	når	prosjektene	er	ferdig
også	sammen	med	hvilke	effektiviseringsmul

Helse	Nord	RHF	gir	selvfølgelig	uttrykk	for	sitt	syn	på	behovet	for	ressurser	til	
spesialisthelsetjenesten.	Det	skjer	hvert	år	i	november/desember	der	vi,	sammen	med	øvrige	
regioner,	gir	våre	innspill	til	kommende	års	statsbudsjetter.	Her	meldes	både	behov	for	
driftsmidler	og	hvordan	det	skal	være	mulig	å	håndtere	investeringene.	Hvert	år	behandler	vi	
også	en	rullerende	investeringsplan.	Her	skjer	det	endringer	i	prioriteringene	samtidig	som	
det	er	ønskelig	å	skape	størst	mulig	grad	av	forutsigbarhet.		
politikere	lokalt	og	regionalt,	som	Hammerfest	SV,	stiller	krav	til	beste	for	sine	lokalsamfunn.	
Vår	jobb	er	å	avveie	de	ulike	behovene	som	finnes,	med	den	økonomi	vi	har,	og	ska
rimelig	regional	balanse	i	investeringene	som	må	foretas	i	landsdelens	sykehus.		

Bjørn	Kaldhol (sign.)
styreleder	
Helse	Nord	RHF

Besøksadresse:

BODØ

Tlf.:	75	51	29 00
Faks:	75	51	29	01

www.helse
postmottak@helse
Org.nr.:	883	658	752

Saksbehandler/dir.tlf.:
Bjørn	Kaldhol,	901	75	401

Sykehusinvesteringer	i	nord

Hammerfest	SV	er	opptatt	av	at	forholdene	ved	Finnmarkssykehuset	Hammerfest	skal	være	
at	renovering	og	nybygging	kommer	i	gang.	Helse	Nord	RHF	er	helt	enig	i	at	det	

er	behov	for	å	oppruste	mange	av	sykehusene	i	landsdelen	inkludert	Hammerfest	sykehus.	
Derfor	har	vi	også	satt	i	gang	tidenes	største	investering	i	renovering	og	utbygging	av	nye	
sykehusbygg	i	landsdelen.	Nytt	sykehus	på	Stokmarknes	stod	ferdig	i	fjor.	Neste	år	vil	bygget	i	

skjer	det	renovering	og	utbygging	både	i	Tromsø	og	Bodø.	
til	befolkningen	i	deler	av	Vest-Finnmark	skal	styrkes	ved	å	bygge	nytt	i	Alta.	Så	

har	vi	på	prioriteringslisten	modernisering	eller	nybygg	i	Hammerfest, og	det	skal	bygges	
Sist,	men	ikke	minst,	utredes	sykehusstrukturen	på	Helgeland	der	planen	er	at	

tre	sykehus	skal	bli	til	ett	med	påfølgende	investeringsbehov.	Parallelt	skal	vi	investere	om	
i	IKT	og	nytt	utstyr	som	er	nødvendig	for	å	gi	pasientene	et	

Drift	og	investeringer	i	Helse	Nord	må	skje	innen	de	rammer	politikerne	bevilger.	Det	har	vi	
og	sunn	økonomisk	drift	er	en	forutsetning	for	utvikling	av	gode	

helsetjenestetilbud.	Investeringsprosjektene	i	Helse	Nord	har	i	stor	grad	skjedd	i	tråd	med	de	
elseforetakene	får	også	økte	driftsrammer	for	å	håndterere	

økninger	i	renter	og	avdrag	når	prosjektene	er	ferdige.	Hvor	mye	driftsrammene	økes	henger	
også	sammen	med	hvilke	effektiviseringsmuligheter	som	foreligger	i	hvert	enkelt	prosjekt.	

Helse	Nord	RHF	gir	selvfølgelig	uttrykk	for	sitt	syn	på	behovet	for	ressurser	til	
spesialisthelsetjenesten.	Det	skjer	hvert	år	i	november/desember	der	vi,	sammen	med	øvrige	

ommende	års	statsbudsjetter.	Her	meldes	både	behov	for	
driftsmidler	og	hvordan	det	skal	være	mulig	å	håndtere	investeringene.	Hvert	år	behandler	vi	
også	en	rullerende	investeringsplan.	Her	skjer	det	endringer	i	prioriteringene	samtidig	som	

å	skape	størst	mulig	grad	av	forutsigbarhet.		For	oss	er	det	helt	naturlig	at
olitikere	lokalt	og	regionalt,	som	Hammerfest	SV,	stiller	krav	til	beste	for	sine	lokalsamfunn.	
Vår	jobb	er	å	avveie	de	ulike	behovene	som	finnes,	med	den	økonomi	vi	har,	og	ska
rimelig	regional	balanse	i	investeringene	som	må	foretas	i	landsdelens	sykehus.		

www.helse-nord.no
postmottak@helse-nord.no

:	883	658	752

Sted/dato:
Bodø,	28.07.2015

Hammerfest	SV	er	opptatt	av	at	forholdene	ved	Finnmarkssykehuset	Hammerfest	skal	være	
at	renovering	og	nybygging	kommer	i	gang.	Helse	Nord	RHF	er	helt	enig	i	at	det	

dsdelen	inkludert	Hammerfest	sykehus.	
Derfor	har	vi	også	satt	i	gang	tidenes	største	investering	i	renovering	og	utbygging	av	nye	
sykehusbygg	i	landsdelen.	Nytt	sykehus	på	Stokmarknes	stod	ferdig	i	fjor.	Neste	år	vil	bygget	i	

skjer	det	renovering	og	utbygging	både	i	Tromsø	og	Bodø.	
Finnmark	skal	styrkes	ved	å	bygge	nytt	i	Alta.	Så	

og	det	skal	bygges	
Sist,	men	ikke	minst,	utredes	sykehusstrukturen	på	Helgeland	der	planen	er	at	

llelt	skal	vi	investere	om	
for	å	gi	pasientene	et	godt	tilbud.

Drift	og	investeringer	i	Helse	Nord	må	skje	innen	de	rammer	politikerne	bevilger.	Det	har	vi	
og	sunn	økonomisk	drift	er	en	forutsetning	for	utvikling	av	gode	

ar	i	stor	grad	skjedd	i	tråd	med	de	
elseforetakene	får	også	økte	driftsrammer	for	å	håndterere	

.	Hvor	mye	driftsrammene	økes	henger	
igheter	som	foreligger	i	hvert	enkelt	prosjekt.	

Helse	Nord	RHF	gir	selvfølgelig	uttrykk	for	sitt	syn	på	behovet	for	ressurser	til	
spesialisthelsetjenesten.	Det	skjer	hvert	år	i	november/desember	der	vi,	sammen	med	øvrige	

ommende	års	statsbudsjetter.	Her	meldes	både	behov	for	
driftsmidler	og	hvordan	det	skal	være	mulig	å	håndtere	investeringene.	Hvert	år	behandler	vi	
også	en	rullerende	investeringsplan.	Her	skjer	det	endringer	i	prioriteringene	samtidig	som	

For	oss	er	det	helt	naturlig	at
olitikere	lokalt	og	regionalt,	som	Hammerfest	SV,	stiller	krav	til	beste	for	sine	lokalsamfunn.	
Vår	jobb	er	å	avveie	de	ulike	behovene	som	finnes,	med	den	økonomi	vi	har,	og	skape	en	
rimelig	regional	balanse	i	investeringene	som	må	foretas	i	landsdelens	sykehus.		

Styremøte i Helse Nord RHF 
26. august 2015 - saksdokumenter

side 121




