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UTTALELSE FRA ALTA KOMMUNESTYRE  
SAMMFUNNSVIRKNINGER AV ENDRET SYKEHUSSTRUKTUR I VEST- FINNMARK  
 
Følgende uttalelse ble vedtatt i Alta kommunestyre den 25.10.16: 

 

«Uttalelsen sendes til Stortingets representanter, Helse og omsorgsminister Bent Høie, Helse 

og omsorgskomiteens medlemmer, styret i Helse Nord og Finnmarkssykehuset HF. 

 

Oslo Economics har utarbeidet en rapport for samfunnsvirkningene av mulige 

sykehusstrukturer i Vest-Finnmark. Kommunestyret i Alta ber om at anbefalingene i rapporten 

«Samfunnsvirkninger av endret sykehusstruktur» følges opp, gjennom en kvalitetssikring av 

Helse Nord.  

  

Følgende er utredet: 

1. Videreføring av dagens situasjon, med akuttsykehus i Hammerfest og nærsykehus i Alta. 

2. En nedleggelse av dagens akuttsykehus i Hammerfest, og bygging av nytt akuttsykehus i 

Alta. Nærsykehuset som planlegges i Alta etableres i nedskalert form i Hammerfest. 

 

Seks virkninger er identifisert i analysen: 

1. Reisetid/tilgjengelighet/transport. 

2. Investeringskostnader. 

3. Redusert driftskostnad nærsykehus. 
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4. Kostnad ved flytting av ansatte. 

5. Kvalitet på behandlingen 

6. Virkninger for næringsliv og befolkningsutvikling. 

 

Utredningen viser hvilke fordeler og ulemper som vil følge av en eventuell flytting av 

sykehuset i Hammerfest til Alta, og hvorvidt en slik flytting totalt sett i et samfunnsperspektiv 

vil være lønnsom. Oslo Economics viser i utredingen at alternativet med flytting av sykehuset 

til Alta har en positiv netto nåverdi på om lag 450 millioner kroner. En endring av 

sykehusstrukturen i Vest-Finnmark fremstår dermed som samfunnsøkonomisk lønnsom. 

Utredningen konkluderer med at det ikke bør bygges nytt sykehus i Hammerfest, og at 

Finnmarkssykehuset HF bør utrede lokalisering av et nytt sykehus i Vest-Finnmark der alle 

relevante samfunnsvirkninger vurderes. 

 

I nasjonal sykehusplan har regjeringen slått fast følgende: «Når motstridende interesser gjør 

det vanskelig å bli enige om hva som er den beste løsningen, har regjeringen ett 

gjennomgående svar: Hensynet til pasienten skal alltid veie tyngst». Rapporten konkluderer i 

stor grad med at dette ikke blir ivaretatt 

 

Oslo Economics er et anerkjent firma som tilbyr samfunnsøkonomiske utredninger for 

departementer, direktorater, helseforetak og andre virksomheter. Firmaet har kompetanse på 

samfunns økonomiske analyser i henhold til Finansdepartementets rundskriv og veiledere. Oslo 

Economics er brukt til å utrede tilsvarende problemstillinger for helseforetak jf Møre og 

Romsdal. 

 

Kommunestyret i Alta krever at Helse Nord RHF følger opp rapporten ved lokalisering 

av nytt akuttsykehus i Vest-Finnmark og ber Stortinget sørge for at dette blir fulgt opp 

av Helseministeren. 

Alta kommunestyre ber om at anbefalingene i rapporten «Samfunnsvirkninger av endret 

sykehusstruktur» følges opp av Helse Nord og Finnmarkssykehuset.  

Alta kommunestyre ber Stortinget pålegge Helseministeren å bidra til en 

kvalitetssikring og oppfølging av rapportens konklusjoner.» 

 
 
Med vennlig hilsen 
Alta kommune 
 
Monica Nielsen 
Ordfører 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 
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