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Fra: Raymond Londal[londal@online.no]
Dato: 06.11.2016 18:10:14
Til: RHF-Postmottak
Kopi: Telle Marianne; Vorland Lars
Tittel: Til styret - Feil i Finnmarkssykehusets utviklingsplan

Til styret i Helse Nord!

Vedlagt er brev til styret i Helse Nord og en kopi av rapport fra Oslo Economics.

Til Marianne og Lars
Jeg er i Tromsø fra fredag 11. kl. 18:00 til søndag kl 19:00... skulle det være ønskelig å treffes :-)

Vennlig hilsen

Raymond Londal
tlf. 911 04 011
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Til styret i Helse Nord    Alta 06.11.16
    v/styreleder Marianne Telle

BETYDELIG FEIL I FINNMARKSSYKEHUSETS 
STRATEGISKE UTVIKLINGSPLAN MOT 2030

Som styret forhåpentligvis er kjent med, bestilte Alta kommune en ekstern 
samfunnsøkonomisk vurdering fra Oslo Economics. Den konkluderer entydig med at 
skal det investeres i nytt sykehusbygg i Vest-Finnmark, bør dette skje i Alta. Selv om 
flere, inkl. helseministeren, synes rapporten er for tynn, dokumenterer den i
tilstrekkelig grad at Finnmarkssykehusets Strategiske Utviklingsplan mot 2013 
inneholder store feilvurderinger som går ut over kvalitet, økonomi og liv.

Jeg gjør derfor styret i Helse Nord oppmerksom på det finnes dokumentasjon 
(rapporten fra Oslo Economics) som entydig gir grunnlag til å si det er vesentlige 
mangler i grunnlaget til Finnmarkssykehuset Strategiske utviklingsplan mot 2030 
knyttet til planer om helsetilbudet i Vest-Finnmark. Helse Nord har et overordnet 
«sørge for»-ansvar og det forventes at styret umiddelbart «sørger for» at rapporten 
fra Oslo Economics følger opp rapporten og instruere Finnmarkssykehuset om å 
gjøre tiltak.

Svekket utviklingsplan
Uavhengig av hva helseministeren mener om rapporten fra Oslo Economics, har det 
vært stilt mange spørsmål på Stortinget rundt grunnlaget for at milliarder planlegges 
investert i Nye Hammerfest sykehus. Alle partier på Stortinget har mottatt rapporten. 
Nå som det foreligger en ekstern rapport fra et anerkjent firma på at milliarder bør 
investeres i Alta, bør Helse Nord vurdere det som usikkerhet om Stortinget om noen 
år kommer til å innvilge milliard-lån når en rapport konkluderer at det vil koste 
unødvendig lidelse og liv. Styret i Helse Nord har et ansvar å «sørge for» at det ikke 
heftes tvil rundt en vesentlig del av Finnmarkssykehusets Strategiske utviklingsplan 
mot 2030. At det blir gjennomført en uavhengig utredning av sykehusstrukturen i 
Vest-Finnmark, som kvalitetssikres, anbefales. Det anbefales også at styret opphever 
forbudet mot å vurdere lokalisering av sykehustjenester andre steder enn kun 
Hammerfest slik at utredningsarbeid kan belyse alle aktuelle alternativer.

Til slutt, vises det til protokollen fra foretaksmøte i januar 2016. Her beskriver krav og 
rammer som skal gjelde for Helse Nord RHF. Det vises til en veileder som skal sikre 
forsvarlig utredning og gode lokale prosesser i utviklingsplanarbeidet. Det vil også bli 
satt krav om at utviklingsplanene skal kvalitetssikres av eksterne fagmiljøer. 
Kommunestyret i Alta ber Helse Nord følge opp rapporten fra Oslo Economics. 
Med henvisning til intensjonen fra foretaksmøtet, bør Helse Nord se det som et 
«sørge for»-ansvar å følge opp henvendelsen fra kommunestyret.

Vennlig hilsen

Raymond Londal
k.styrerep. for Alta Venstre

Vedlegg: Rapporten fra Oslo Economics
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