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Styresak 6–2023/7 Spørsmål besvart i Stortinget:  
Intensivkapasitet Kirkenes 

 

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

Innledning 
I muntlig spørretime på Stortinget 18. januar stilte stortingsrepresentant Marie Sneve 
Martinussen (Rødt) spørsmål om intensivkapasiteten ved sykehuset i Kirkenes. 

Spørsmål og svar: 
Marie Sneve Martinussen (R): «I 2020 vedtok Stortinget at Kirkenes skulle øke sin 
intensivkapasitet fra nivå 1 til nivå 2. Det er 80 mil fra Kirkenes til Universitetssykehuset 
i Tromsø og 50 mil til Hammerfest sykehus. Denne avstanden og værforhold som ofte 
gjør pasienttransport risikabelt, krever at Kirkenes sykehus er i stand til å behandle 
hardt skadde og akutt syke med respiratorbehov. Nå står tilbudet i fare på grunn av 
stram økonomi i Finnmarkssykehuset. 
 
Vil statsråden gjøre noe for å sikre at stortingsvedtaket ikke overkjøres av 
helseforetaket?» 
 
Statsråd Ingvild Kjerkol: Først vil jeg understreke at anmodningsvedtaket fra 2020 har 
blitt fulgt opp. I juni samme år ble Helse Nord bedt om å vurdere nivådeling av 
intensivavdelingene i regionen, på bakgrunn av daværende erfaringer og Stortingets 
anmodningsvedtak. Disse vurderingene måtte gjøres innenfor de økonomiske rammene 
Stortinget hadde lagt til grunn da. Sånn virker stortingsvedtak. I juni i fjor informerte 
Helse Nord om at intensivvirksomheten i Kirkenes var tilsvarende nivå 2. Samtidig ble 
det gjennomført et arbeid i regionene for å beskrive hvordan kapasiteten innenfor 
intensivmedisin skal beregnes gjennom felles definisjoner av sengekategorier. 
 
Det framgår av årsrapporten fra Norsk intensiv- og pandemiregister for 2021 at 
intensivkapasitet basert på utstyr og bemanning per 100 000 innbyggere er høyere i 
Helse Nord enn i landet for øvrig. Utfordringen i denne regionen er at ressursene er 
spredt utover mange intensivavdelinger som er fordelt på et stort geografisk område. 
Det er utfordrende å drifte mange lokasjoner med små fagmiljøer, med hensyn til både 
vedlikehold av kompetanse, tilgang til helsepersonell og økonomi. I løpet av 2022 
utarbeidet Helse Nord en strategi for intensivmedisin. Strategien er ferdigstilt, men 
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foreløpig ikke behandlet av styret i Helse Nord. Finnmarkssykehuset vurderer om de har 
økonomi til å opprettholde den økte bemanningen. 
 
Vi skal ha et godt helsetilbud i hele landet, også i Øst-Finnmark, og det er 
Finnmarkssykehusets styre sin oppgave å vurdere hvilken kapasitet som er nødvendig 
for å ivareta en forsvarlig beredskap, i tråd med helseforetakets ansvar. 
 
Helse Nord er i en krevende økonomisk situasjon. I foretaksmøtet den 9. november ba 
jeg om at Helse Nord vurderer tiltak for å sikre en bærekraftig utvikling av 
helsetjenesten i regionen. I et slikt arbeid er det naturlig å vurdere endringer i 
funksjons- og oppgavedelingen som bidrar til at Helse Nord kan ivareta sitt sørge for-
ansvar på lang sikt og på en måte som også styrker fagligheten og kvaliteten i 
pasienttilbudet. Det er derfor styret i Helse Nord som må se på helheten i 
behandlingstilbudet og helseberedskapen i regionen, som en del av det oppdraget de nå 
skal utføre. 
 
Marie Sneve Martinussen (R): Ja, det er gode grunner til at Stortinget gjorde det vedtaket 
man en gang gjorde, og de grunnene har ikke endret seg. Nord-Norge generelt, Finnmark 
spesielt og Øst-Finnmark ekstra spesielt er preget av store avstander, dårlig vær – som 
gjør det vanskelig med transport av pasienter – og ikke minst også en 
beredskapssituasjon som nå er utfordrende. Da mener jeg det er feil at beslutningen om 
fortsatt intensivdrift på nivå 2 er lagt over på Finnmarkssykehuset. For at de skal kunne 
drifte videre, i tråd med stortingsvedtaket, må altså Finnmarkssykehuset selv finne 
penger. Finnmark legeforening advarer i en kronikk mot at Finnmarkssykehuset på 
denne måten tvinges til å spare seg inn i uforsvarlighet. 
 
Hva tenker statsråden om at Helse Nord velger ikke å ta ansvar for å sikre midler til å 
opprettholde stortingsvedtaket? 
 
Statsråd Ingvild Kjerkol: Helse Nord har fått et oppdrag om å sørge for å kontroll over 
økonomien. Det er den eneste måten å ivareta forsvarligheten og beredskapen i Nord-
Norge på – at man har kontroll på ressursene. Det er et oppdrag som også er omtalt i 
Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon, så det er en målsetting også 
Stortinget har sluttet seg til. 
 
Det følger ikke nødvendigvis øremerkede midler med for oppfølging og gjennomføring 
av anmodningsvedtak. Dette må følges opp innenfor de rammene som bevilges. Det er 
den prioriteringsoppgaven både Finnmarkssykehuset og Helse Nord er satt til å 
gjennomføre, også det etter vedtak i Stortinget og den lovgivningen som gjelder for 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Den økonomiske situasjonen i Helse Nord er veldig bekymringsfull og må komme på 
plass for å ivareta beredskapen i Øst-Finnmark også. 
 
Marie Sneve Martinussen (R): I går fikk jeg en melding fra en jeg gikk på videregående 
med, som fortalte om ganske slitsomme forhold på Kirkenes sykehus. De opplever å ha 
tatt kampen mange ganger, man har vunnet, men opplever nå å måtte ta kampen på nytt. 
Mangel på helsepersonell er en av de store utfordringene i Finnmark. At 
intensivavdelingen i Kirkenes er på nivå 2, har også betydning for rekrutteringen av 
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helsepersonell, og det å senke nivået, gir konsekvenser for hva Kirkenes sykehus har lov 
til å drive med av både akutt kirurgi og planlagt kirurgi, som gjør at muligheten til å 
utdanne både leger og spesialsykepleiere ikke nødvendigvis er den samme. 
 
Er statsråden redd for at denne innsparingen og alle de andre innsparingene som gjøres 
i Finnmark nå på grunn av dårlig sykehusøkonomi, vil forsterke mangelen på 
helsepersonell? 
 
Statsråd Ingvild Kjerkol: Jeg er opptatt av at Helse Nord nå skal løse oppdraget sitt på en 
slik måte at man kan rekruttere fagfolk til planlagte funksjoner i Nord-Norge, som gjør at 
man tiltrekker seg nødvendig kompetanse for å opprettholde en spesialisthelsetjeneste 
på nivå med de andre regionene i Norge – det mener jeg er helt avgjørende – at man har 
en velfungerende universitetsklinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, 
og at man har god kompetanse på akuttsykehusene i regionen. 
 
De vurderingene som ble gjort, og oppfølgingen av anmodningsvedtaket fra 2020 viste 
at intensivvirksomheten ved Kirkenes sykehus i juni i fjor var på nivå 2, med én 
sengeplass i kategori 3, etter nye definisjoner. Det har også skjedd en endring, fordi 
fagmiljøet i hele Norge har blitt enig om hva en intensivplass er. 
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