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Styresak 105-2021/1 Brev av 13. juni 2021 fra HLF Troms og 

Finnmark ad. øre-nese-hals lege situasjonen i 

Troms og Finnmark 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Anne-Karin Ingebrigtsen  
Sendt: søndag 13. juni 2021 12:02 
Til: Ursin Siri Tau  Sunde Harald Gunnar 

Kopi: Daae Cecilie  Larsen Renate 
finnmark@pasientogbrukerombudet.no; k  Postmottak Finnmarkssykehuset 
(postmottak@finnmarkssykehuset.no) <postmottak@finnmarkssykehuset.no>; tips@nordlys.no; tips@ifinnmark.no; 
Redaksjonen Altaposten <redaksjonen@altaposten.no>; redaksjon@sva.no; tromsogfinnmark@nrk.no; 

Emne: HLF Troms og Finnmark, HLF Romssa ja Finnmarkku -Svar på brev årsmøteuttalelse til Finnmarkssykehuset HF 
 

Vedlagt følger svar på deres brev av 26.april 21 vedr årsmøteuttalelse om ØNH-lege situasjonen i Finnmark. Svar 
vedtatt på styremøte 19.-20.juni 21 i Tromsø. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne-Karin Ingebrigtsen 
Sekretær 
HLF Troms og Finnmark/HLF Romssa ja Finnmarkku 
 
 

 ADVARSEL: Denne eposten kommer fra utsiden av din organisasjon. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg med 
mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt.  
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Øre-nese-hals lege situasjonen i Troms og Finnmark. 
 
Til: Finnmarkssykehuset HF v administrerende direktør Siri Tau Ursin 
       

Medisinsk fagansvarlig Harald G. Sunde 
               
 

Kopi: Helse Nord RHF v/admin direktør Cicilie Daae  
Helse Nord RHF v/styreleder Renate Larsen   

 Pasientombudet i Finnmark             finnmark@pasientogbrukerombudet.no 
RBU-Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF v/ leder Knut Hartviksen 

 
Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HFpostmottak@finnmarkssykehuset.no 
 
Lokalavisene i Finnmark og Troms  
                                                                                              tips@nordlys.no 
                                                                                           tips@ifinnmark.no 
                                                                           redaksjonen@altaposten.no 
                                                                                          redaksjon@sva.no 
NRK Troms/Finnmark- Nordnytt                            tromsogfinnmark@nrk.no 
Sentralstyret i HLF v/Morten Buan                                     

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Svar til Finnmarkssykehuset HF 
   
Ref. brev av 26.april 2021 fra Finnmarkssykehuset HF v /adm.dir. Siri Tau Ursin og 
medisinsk fagsjef Harald G. Sunde 
 
 
Styret i HLF Troms og Finnmark /HLF Romssa ja Finnmarkku samlet til møte i 
Tromsø 29.-30. mai 2021 takker for et ærlig og omfattende svar fra 
Finnmarkssykehuset HF. 
Styret er imidlertid litt skuffet over at det i svaret sies lite konkret om dagens 
ventelister. Allerede i desember i 2020 fikk HLF Troms og Finnmark kjennskap til at 
det var 10 måneders ventetid for å få time hos den eneste fast ansatte ØNH-legen i 
Finnmark, og sannsynligvis er ventetiden enda lengre i dag 5 måneder senere. 
Styret er selvsagt glad for at ØNH-legesituasjonen etter 1.september 2021 vil bli 
betraktelig bedre med 267 % fast ansatte stillinger i Finnmarkssykehuset HF og 
tilnærmet 150% vikarstillinger. 
                                
Slik styret ser det, vil dette likevel ikke gi en god nok situasjon for pasientene i 
Finnmark. Den beste løsningen for pasientene vil være at Finnmarkssykehuset HF 
baserer seg på 4-5 fast ansatte ØNHleger tilknyttet helseforetakets klinikker i 
Hammerfest, Kirkenes, Karasjok og Alta. Med ei slik løsning vil det også være mye 
lettere å få til ambulering til andre litt større steder i Finnmark som eksempelvis 
Vadsø, Tana, Honningsvåg, Lakselv og Kautokeino. 

HLF Romssa ja Finnmarkku 

HLF Troms og Finnmark/ 

 
Et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund 

Leder Alf Bjørn 

 
9511 Alta 

Epost: 
Telefon: 

  

Hørselshemmedes Landsforbund   •   Din hørsel – vår sak www.hlf.no Hørselshemmedes Landsforbund   •   Din hørsel – vår sak www.hlf.no 
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Også i Finnmark blir det flere og flere eldre mennesker, og for eldre, kronisk syke og 
sterkt funksjonshemmede mennesker vil det være en stor fordel og lettelse i størst 
mulig grad å slippe belastende reising til time hos legespesialist. 
En sammenligning med Helgeland og Troms tilsier også at Finnmark må ha minst 5 
ØNH-leger i arbeid i 100% stillinger. 
Styret i HLF Troms og Finnmark /HLF Romssa ja Finnmarkku er selvsagt klar over at 
det er Helse Nord RHF som har ansvaret for den private stillingshjemmelen i Alta, 
men Helse Nord RHF har vel også et overordnet ansvar for å gi befolkningen i 
Finnmark nødvendige og gode spesialisthelsetjenester. 
 
Et møte med fagsjef Harald G. Sunde ville styret sette stor pris på, og leder Alf Bjørn 
vil ta direkte kontakt med Harald G. Sunde med sikte på å få til et møte så snart som 
mulig og senest i løpet av høsten 2021. 
 
 

 
For styret      Alta, 13.juni 2021 
 
Alf I. Bjørn      Anne-Karin Ingebrigtsen 
Leder       Sekretær 
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