
 
  

 
 
 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon sentralbord: 75 51 29 00                               Org nr: MVA 883 658 752 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
Postboks 1445 Moloveien 16, 6 et. postmottak@helse-nord.no 
8038 Bodø 8003 Bodø www.helse-nord.no 

Møtedato: 24. august 2022 
Vår ref.:  Saksbehandler:   Dato: 
2022/67  Jan Eskil Severinsen  12.8.2022 

 

Styresak 113–2022/10 Spørsmål besvart i Stortinget: Er 
utredningen om en mulig sammenslåing 
av UNN og Finnmarkssykehuset fullført? 

 

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 
utredningen av mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset er fullført. 
Spørsmålet er stilt av Irene Ojala (PF), og besvart 15. juni. 
 
Spørsmål 
Irene Ojala (PF): Er utredningen om en mulig sammenslåing av Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF fullført, og foreligger det en offentlig 
tilgjengelig konklusjon på spørsmålet? 
 

Begrunnelse 

Helse Nord RHF har gjennomført en utredning av en mulig sammenslåing av 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, jf. Dokument nr. 
15:2431 (2020-2021). Den forrige regjeringen avventet å ta stilling til en mulig 
sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF for 
å kunne se saken i sammenheng med utredningsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF om en 
mulig sammenslåing av to helseforetak i denne regionen. 

 
Svar 
Ingvild Kjerkol (Ap): I Granavolden-erklæringen som lå til grunn for Regjeringen 
Solbergs arbeid, gikk regjeringspartiene den gang inn for en sammenslåing av 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF. 
 
Helse Nord RHF fikk i foretaksmøtet 7. mars 2019 i oppdrag å gjennomføre en utredning 
av en mulig sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Finnmarkssykehuset HF. Helse Nord RHF nedsatte en prosjektgruppe med 
representanter fra de to helseforetakene, arbeidstakerorganisasjonene, vernetjenesten 
og brukerutvalg, samt fra UiT - Norges arktiske universitet, Sametinget og kommuner i 
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de to helseforetakenes opptaksområder. Prosjektgruppen som sto for selve utredningen, 
anbefalte samlet sett ikke en sammenslåing. Prosjektgruppen ga følgende begrunnelse 
for denne anbefalingen: 
 
«En sammenslåing vil over mange år ta ledelseskapasitet og oppmerksomhet bort fra 
videreutvikling av region- og universitetssykehusrollen og lokalsykehusenes samarbeid 
med kommunene. En slik prosess vil påvirke fagfolkenes mulighet for å prioritere det 
pasient-rettede arbeidet. Det er ikke funnet indikasjon på at pasienttilbudet til 
befolkningen i Troms og Finnmark vil bli styrket ved en sammenslåing, på en slik måte 
at det forsvarer risikoen.» 
 
I anbefalingen sto det videre at: «Målsettingen om å styrke det desentraliserte tilbudet i 
Finnmark og det spesialiserte tilbudet ved UNN kan best oppnås innenfor dagens 
foretaksstruktur. Det bør skje ved å videreutvikle det regionale samarbeidet i Helse 
Nord, samarbeidet mellom de to helseforetakene og det pågående 
organisasjonsutviklingsarbeidet internt i de to helseforetakene. På den måten vil 
risikoen for potensielt uheldige sider ved en sammenslåing både på kort og lang sikt 
unngås.» 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet utredningen i november 2019 (Styresak 121-2019) 
og besluttet da at de ikke anbefalte at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Finnmarkssykehuset HF skulle slås sammen. 
 
Som det også fremgår av spørsmålet så avventet den forrige regjeringen å ta stilling til 
en mulig sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Finnmarkssykehuset HF for å kunne se saken i sammenheng med utredningsarbeidet i 
Helse Midt-Norge RHF om en mulig sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag HF og St. 
Olavs hospital HF. Dette fremgikk blant annet av et svar helse- og omsorgsminister Høie 
ga 22. juni 2021 på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt. I 
november 2021 besluttet styret i Helse Midt-Norge RHF å ikke endre 
helseforetaksstrukturen i regionen (Styresak 106/21). 
 
Dagens regjering har ikke til hensikt å gå videre med denne saken. 
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