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Styresak 173–2022/3 Spørsmål besvart i Stortinget: 
Operasjonsstue Alta 

 

Formål 
I denne saken orienteres styret om spørsmål besvart i Stortinget med relevans for 
foretaksgruppa Helse Nord. 

Innledning besvart spørsmål 
Helse- og omsorgsministeren har skriftlig besvart spørsmål til Stortinget om 
operasjonsstue i Alta. Spørsmålet er stilt av Irene Ojala (Pasientfokus) og besvart 3. 
november 2022. 
 

Spørsmål 
Irene Ojala (PF): I statsbudsjettet for 2021 vedtok Stortinget at 15 mill. kroner skulle 
brukes til å oppgradere og etablere operasjonsstuer i Alta. 
Mener statsråden det er greit at foretaket ikke følger opp Stortingets vedtak og benytter 
øremerkede midler til andre formål, i strid med Stortingets vedtak? 

Begrunnelse 
I budsjettproposisjonen fra Helse- og omsorgsdepartementet (Prop. 1 S (2022-2023)) 
omtales Stortingets vedtak i 2020 om å bevilge 15 mill. kroner til etablering av 
operasjonsstue i Alta. Finnmarkssykehuset HF fikk som en følge av vedtaket i oppdrag 
fra Helse Nord HF å utrede og etablere to operasjonsstuer ved klinikk Alta innenfor 
eksisterende arealer og innenfor en økonomisk ramme på 15 mill. kroner. Prosjektet 
skulle startes opp så snart som mulig. Ifølge budsjettproposisjonen ser 
Finnmarkssykehuset et større behov for å benytte midlene til oppgradering og utvidelse 
av poliklinikk og arealer for dagbehandling i Alta enn investering i en ny operasjonsstue. 
Det er imidlertid påvist behov for en ny ultraren operasjonsstue i Alta. Alta kommune 
stiller også opp med lokaliteter til en rimelig penge – slik at klinikk Alta og Hammerfest 
skal komme styrket ut til beste for befolkningen i hele Vest-Finnmark. En ultraren stue 
ville styrket Alta som dagkirurgisk senter, og økt dagkirurgisk kapasitet i Alta ville vært 
et gode for hele Finnmark sin befolkning. Plassering av et dagkirurgisk senter i Alta ville 
redusert utgiftene til pasientreiser. En slik stue ville økt beredskapen til 
Finnmarkssykehuset. Økt kapasitet for korte dagkirurgiske inngrep i Alta ville kunne gitt 
plass for økt antall proteseoperasjoner i Hammerfest og Kirkenes. Ved pandemier og 
overbelastet intensivavdeling/stenging i Hammerfest og Kirkenes ville en kunne 
gjennomført operasjoner i Alta. Med ny ultraren stue kunne ventetiden for pasientene 
reduseres, og Finnmarkssykehuset kunne økt sine inntekter. Geografisk ligger Alta 
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skjermet til for tilreisende med fly. Pasienter fra hele Norge vil enkelt kunne reise til Alta 
for ulike operasjoner. Det er viktig å bygge fremtidens helsetjeneste til beste for 
pasienter. Klimaendringer vil gi våtere, villere og tøffere vær. Russerne kjenner kysten 
av Finnmark, og Kirkenes og Hammerfest er sannsynlige angrepsmål. Begge stedene har 
lokalsykehus for Finnmark. Dette gjør sykehusberedskapen i Finnmark svært sårbar. 
Finnmark trenger beredskapstilbud også for operasjoner. Med ultraren operasjonssal vil 
Alta være et beredskapssykehus for kysten og pasienter fra hele regionen i Vest-
Finnmark. Vi mangler i dag en slik helseberedskap. 

Svar 
Ingvild Kjerkol: I statsbudsjettet for 2021 ble det ble bevilget 15 mill. kroner til 
etablering av operasjonsstue i Alta. Midlene gjaldt kun for 2021 og ble ikke videreført. 
Finnmarkssykehuset har arbeidet aktivt for å gjennomføre planene. Det er blant annet 
utarbeidet konsekvensvurderinger mtp. eksisterende drift og hva drift av 
operasjonsstuene i Alta vil føre til av merkostnader. Klinikk Alta har allerede en 
dagkirurgisk virksomhet med to operasjonsstuer hvor det utføres et bredt spekter av 
dagkirurgiske operasjoner. Pr. i dag brukes kun 25 pst. av kapasiteten på 
operasjonsstuene. Samtidig er det et stort behov i Alta for å styrke den polikliniske 
satsingen innen hjertemedisin, øre/nese/hals, urologi og kreft- og infusjonsbehandling. 
En satsing på disse fagområdene i Alta vil styrke det lokale helsetjenestetilbudet på en 
bedre måte for befolkningen. Regjeringen har derfor i statsbudsjettet for 2023 foreslått 
at midlene kan benyttes til oppgradering og utvidelse av poliklinikk og arealer for 
dagbehandling i Alta, i stedet for en ny operasjonsstue. 
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