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Styresak 75–2022/7 Kirurgiske inngrep ved 
Finnmarkssykehuset, klinikk Alta, 
oppfølging av styresak 162-2021A 

 
Formål 
Denne saken følger opp styresak 162-2021A Kirurgiske inngrep i Alta (styremøte 24. 
november 2021), hvor styret vedtok følgende: Styret ber adm. direktør komme tilbake 
med orientering i neste styremøte. Styret ble orientert muntlig om at saken måtte komme 
til styret på et senere tidspunkt etter dialog med Finnmarkssykehuset (jf. styresak 8-
2022/2 Informasjon fra adm. direktør til styret (styremøte 2. februar 2022)) 
 
Innhold 
Stortinget vedtok 1. desember 2020 å bevilge 15 mill. kroner til å etablere og 
oppgradere operasjonsstuer ved Finnmarkssykehuset, klinikk Alta. Budsjettinnstillingen 
til helse -og omsorgskomiteen beskrev saken slik: «Flertallet viser til at det også blir 
foreslått å bevilge 15 mill. kroner til oppgradering og etablering av operasjonsstuer på 
klinikken i Alta.» Som følge av denne bevilgningen ble Finnmarkssykehuset i brev fra 
Helse Nord RHF, datert 26. februar 2021, gitt i oppdrag å utrede og etablere to 
operasjonsstuer ved Finnmarkssykehuset, klinikk Alta. Disse kommer i tillegg til den 
eksisterende operasjonsstua og gir klinikken totalt tre operasjonsstuer.   
 
Det er enighet om at det er dagkirurgiske inngrep som skal utføres ved 
Finnmarkssykehuset, klinikk Alta, det vil si relativt enkle inngrep hos voksne pasienter 
uten vesentlige tilleggssykdommer, der verken anestesien eller operasjonene er 
forbundet med stor risiko for pasienten. Denne vurderingen er gjort med bakgrunn i at 
avstanden til nærmeste akuttsykehus er 14 mil, og pasientene må derfor ha lav risiko for 
komplikasjoner i forbindelse med anestesi og selve operasjonen. Pasientene og 
operasjonstypene velges slik at behov for preoperativt og postoperativt tilsyn ikke antas 
å bli stort. Utredningen peker på at det av juridiske og faglige årsaker må settes en nedre 
aldersgrense på 16 år, fordi anestesi og observasjon av barn er langt mer krevende enn 
for voksne. 
 
I Finnmarkssykehuset, klinikk Alta vil operasjonene som planlegges gjennomført være 
operasjonstyper der 100 CFU1 gir tilstrekkelig og forsvarlig renhetsgrad av lufta. Dagens 
ventilasjonssystem ved klinikken er tilstrekkelig for å gi slik renhetsgrad.  
 

                                                        
1 Bakteriemålinger (cfu-målinger) i operasjonsrom, sterilsentraler, blodbanker og andre renrom 
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I 2021 hadde Finnmarkssykehuset, klinikk Alta 20 operasjonsuker med følgende tilbud 
for voksne pasienter, uten alvorlige samtidige sykdommer eller tilstander:  
 
Kirurgi:  
- Kolonoskopi og gastroskopi i narkose  
- TEP-operasjoner (brokkoperasjoner)  
- Anorektoskopier  
- Botox behandling  
- Små fjernelser, lipom o.l.  
 
Ortopedi:  
- Artroskopi av skuldre og knær  
- Hånd- og fotkirurgi  
- Fjernelser av plater og skruer etter brudd o.l.  
 
Øre-nese-hals:  
- Septum plastikk  
- Flere småoperasjoner  
 
Typisk skiftestueaktivitet:  
- Kolonoskopi  
- Gastroskopi  
 
I dag utgjør kommunene Alta, Kautokeino og Loppa den største delen av 
nedslagsområdet for operasjonene i Alta. I tillegg opereres pasienter tilhørende UNN 
bosatt i Nord-Troms, i hovedsak innenfor artroskopi.   
 
Flere operasjoner kan gjøres i Finnmarkssykehuset, klinikk Alta i større volum enn i dag 
ved at kirurger og ortopeder ambulerer fra Finnmarkssykehuset, Hammerfest eller 
andre sykehus i regionen. Det skal fortsatt være et dagkirurgisk tilbud uten 
protesekirurgi eller operasjoner av barn. 
 
 Operasjoner som kan utvides i volum: 
- Meniskskader 
- Hallux valgus og hammertå  
- Karpaltunnelsyndrom  
- Lyskebrokk  
- Hemoroider  
- Fjerning av osteosyntesemateriell (skruer og plater) 
- Sterilisering av menn 
- Endoskopi (gastroskopi og koloskopi) med og uten narkose  
- Tannbehandling i narkose 
- Øyeinjeksjoner ved våt AMD 
- Diverse småkirurgi i lokalbedøvelse (fettkuler, føflekker, utvekster)  
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