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Styresak 160-2021/3 Spørsmål besvart i Stortinget: Fødeavdeling 

i Alta 

 
Formål 
I denne saken orienteres styret om spørsmål besvart i Stortinget med relevans for 
foretaksgruppa Helse Nord. 
 
Innledning 
Helse- og omsorgsministeren har skriftlig til Stortinget besvart spørsmål om fødeavdeling i 
Alta. Spørsmålet er stilt av Bengt Rune Strifeldt (Frp) og besvart 21. oktober.  
 
Spørsmål 
Bengt Rune Strifeldt (Frp): Kommer regjeringen til å etablere en fødeavdeling med 
nødvendige akuttfunksjoner i Alta i løpet av de fire neste årene? 
 
Begrunnelse 
Store regioner med mange tusen innbyggere bør ha umiddelbar nærhet til et tilbud som 
sørger for at de kan føde trygt. Skal vi sikre en spredt bosetning i Norge, må vi ha 
desentraliserte sykehustjenester nær der folk bor. 
 
For Fremskrittspartiet er det viktigste at vi har en sykehusstruktur som ivaretar folks 
trygghet, og det er spesielt fødende kvinners trygghet vi setter høyt. En av våre viktigste 
prioriteringer for nybygg av sykehus i Norge er et akuttsykehus i Alta med et fødetilbud. I 
følge en rapport fra Oslo Economics vil akuttsykehus i både Alta og i Hammerfest redusere 
reisedistansen for syke og fødende i regionen med 60 prosent. 
 
I behandlingen av nasjonal helse- og sykehusplan i fjor fremmet Fremskrittspartiet og 
Senterpartiet et forslag der vi ba regjeringen utvide spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 
med en fødeavdeling og nødvendige akuttfunksjoner. I Hurdalsplattformen står det 
regjeringen vil følge opp prosessen for å videreutvikle spesialisthelsetjenester ved Klinikk 
Alta. Spørsmålsstiller ønsker svar på om det innebærer at regjeringen kommer til å 
etablere en fødeavdeling med nødvendige akuttfunksjoner i Alta i løpet av denne 
stortingsperioden. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol (Ap): Jeg er enig med representanten Strifeldt i at vi må ha en desentralisert 
sykehusstruktur og et godt og trygt fødetilbud. Vi må hele tiden arbeide for at fødende skal 
få en så god og trygg opplevelse av fødselen som mulig. Spesialisthelsetjenestetilbudet i 
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Alta er blitt betydelig styrket de senere år etter åpningen av Klinikk Alta. 
Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen vil følge opp prosessen med å videreutvikle 
spesialisthelsetjenester ved Klinikk Alta. Det innebærer å legge til rette for at mer 
kontroller, inkludert videokontroller, oppfølging, oppsøkende virksomhet med egne team 
og andre sykehustjenester kan gjøres ved Klinikk Alta. 
 
Klinikk Alta har i dag en fødestue som gir tilbud om svangerskapsomsorg, 
ultralydundersøkelse, fødsler, barselomsorg, følgetjeneste for fødende med lang reisevei og 
hjemmebesøk etter fødsel. Det foreligger ikke planer om etablering av en egen 
fødeavdeling med akuttfunksjoner i Alta. Det ville trolig være utfordrende å etablere et 
slikt tilbud og som samtidig er i tråd med kvalitetskravene i Helsedirektoratets veileder om 
fødselsomsorgen. 
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