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Fra: FFO Finnmark[post@ffofinnmark.no]
Dato: 22.11.2016 12:30:17
Til: RHF-Postmottak
Tittel: Utredning sykehustjenester i Finnmark

Helse Nord v/styret       

Vedlagt er en henstilling fra Finnmark FFO angående utredning av fremtidig sykehusstruktur i fylket. Vi 
ønsker at styret behandler den og gir oss en tilbakemelding.

FFO	Finnmark

Bernt	Tande
Styreleder
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Kontor:   Løkkeveien 19        Bank: SpareBank 1 Nord-Norge: 
Mobil 90475099 4944.08.03295

Postnr/sted: 9510 Alta           E-post:post@ffofinnmark.no Organisasjonsnr: 982 773 342

Funksjonshemmedes	
Fellesorganisasjon	Finnmark
Finnmárkku	Doaibmavádjegiid	Oktasašsearvi

Helse	Nord

Vedrørende helsetilbudet i Finnmark

FFO Finnmark er en paraplyorganisasjon for 29 medlemsorganisasjoner i 
Finnmark med 6500 medlemmer. Våre medlemmer er både kronikere og 
mennesker med ulike psykiske og fysiske lidelser, og med store behov for både 
trygghet og hyppig kontakt med helsevesenet.

For våre medlemmer er det viktig å vite at helsetjenestene utformes og etableres 
slik at tilbudene er tilgjengelig nærmest mulig brukeren, samt at man får et best 
mulig tilbud for de midler som er tilgjengelig for sektoren.

Vi får stadig tilbakemelding fra våre medlemmer som er bekymret for både 
oppfølging og kvalitet på helsetilbudet, og som er bekymret for om de til enhver 
tid er sikret å i første ledd komme til de spesialister som er best kvalifisert for de 
ulike behov. For våre medlemmer er det viktig å bli sendt direkte til den beste 
ekspertisen – uten unødig reisevei eller opphold på veien dit.

Diskusjonen rundt helsetilbudet i Vest-Finnmark har pågått i mange år, så også 
diskusjonen rundt et fremtidig nytt sykehus. FFO Finnmark er bekymret for at 
man tar beslutninger som ikke er fundamentert på et faglig og 
samfunnsøkonomisk grunnlag, og som ivaretar pasientene på best mulig måte.

Det er de siste årene gjort utrednigner på hvilke tjenester som kan utvides ved 
spesialistpoliklinikken i Alta og ved Sanks i Karasjok. Disse utredningene har 
hatt som grunnlag at det ikke skal føre til konsekvenser for tilbudet ved dagens 
lokalsykehus. Da sier det seg selv at det har ligget føringer som har vært til 
hinder for en uhildet og helhetlig utredning og helsetilbudet i vårt fylke.

Dette bekymrer FFO Finnmark, og den nye rapporten fra Oslo Economics peker 
på mange av de ankepunktene våre medlemmer har hatt de siste årene. FFO 
Finnmark ber om at helseforetaket gjør en helhetlig utredning på vår fremtidige 
sykehusstruktur som ivaretar pasienten best mulig og som sikrer oss best mulig 
helsetilbud for de midler som er til rådighet.
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Øvrige regioner  i hele landet har fått gjennomgått en helhetlig og grundig 
utredning angående sykehusstrukturen som de kan ta sine beslutninger ut fra, og 
vi kan ikke finne oss i at Finnmark ikke skal få den samme trygghet.

FFO Finnmark

Bernt Tande
Styreleder

Kopi sendes:

Fylkesutvalget i Finnmark
Stortingspolitikere fra Finnmark
Helseminister Bent Høie
Finnmarkssykehuset HF
Media
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