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Fra: Monica Nielsen 
Sendt: 29.09.2021 09:58:35
Til: Eitran Tina Mari
Kopi: Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no)

Emne: Henvendelse til styre i Helse Nord.
Vedlegg: 

Denne ble sendt Karin Paulke i går, har fått info om at den skal til deg istedet. 
Kan du bekrefte at henvendelsen er mottatt? Vi er kjent med at styret har møte i dag.

Med hilsen  
Monica Nielsen
Ordfører
Alta kommune

Til: karin.paulke@helse-nord.no
Emne: Henvendelse til styre i Helse Nord.

Vi ber om at vedlagte henvendelse sendes Helse Nords styremedlemmer i forkant av 
morgendagens styremøte.

 

På vegne av de politiske partiene i Alta, henvendelse til styret i Helse Nord, sak etablering 
av ultraren operasjonsstue i Alta. Vi ber om at saken drøftes i styremøtet 29.09-21.

 

Formannskapet i Alta med støtte fra øvrige partier representert i Alta kommunestyre 
reagerer kraftig på informasjonen som er kommet frem i media på at den nye 
operasjonsstuen ved klinikk Alta som det ble bevilget penger til over statsbudsjettet kun 
tilrettelegges som en ordinær ren operasjonsstue. Da de 15 millionene til den nye 
operastasjonsstuen ble gitt, var intensjonen at det skulle styrke tilbudet i Altaregionen ved 
at flere operasjonstyper, og større kirurgiske inngrep kunne utføres ved klinikk Alta på en 
ultraren operasjonsstue ved klinikk Alta.

En ultraren operasjonsstue i Alta var et steg på veien i å følge opp Granavollen og Jeløya 
erklæringen på en vesentlig styrking av klinikk Alta. 

Formannskapet i Alta ber Helse Nord som en viktig beslutningstaker om å ta grep for å sikre 
at intensjonene, lovnadene og at vedtak i Stortinget blir fulgt opp ved at det kommer en 
vesentlig styrking av helse og sykehustjenestene ved klinikk Alta og at operasjonsstuen som 
nå etableres blir en ultraren operasjonsstue og med det del av den vedtatte styrkingen i 
Alta.

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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I denne sammenhengen er det også viktig at klinikk Alta tilføres ressurser og personell til å 
ivareta de nye oppgavene som om vedtak i Stortinget følges, skal komme ved klinikk Alta.

 

 

På vegne av de politiske partier i Alta.

 

Med vennlig hilsen

Monica Nielsen

Ordfører Alta kommune.
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