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Styresak 6–2023/10 Spørsmål besvart i Stortinget:  
Sikre at kutt ikke fører til et svekket tilbud 
til folk i regionene 

 

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 Bjørnar 
Moxnes (Rødt) spørsmål om hvordan den krevende situasjonen i 
sykehusene/helseregionene ikke vil føre til et svekket tilbud til befolkningen. 

Spørsmål og svar 
Bjørnar Moxnes (R): «Mange av helseforetakene går inn i en krevende tid med blodrøde 
budsjetter og store krav til kutt. Særlig i Helse Nord er situasjonen alvorlig. I Nord-Norge 
er avstandene store og nærhet til tjenesten er et pasientsikkerhetsspørsmål. I 
Hurdalsplattformen kan vi lese at regjeringen vil jobbe for å utvikle og styrke det 
desentraliserte sykehustilbudet i Norge, ved å flytte mer planlagt aktivitet og styrke 
akuttfunksjonene lokalt. 
 
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at kuttene ikke fører til et svekka tilbud til folk i 
regionene?» 
 
Statsråd Ingvild Kjerkol: Det er helt riktig at landets helseforetak går inn i et år der 
mange vil ha utfordringer med å tilpasse sykehusdriften til de økonomiske rammene 
som er bevilget. Det var jeg også tydelig på i sykehustalen som jeg holdt i går i 
Trondheim. Den krevende økonomiske situasjonen vi står i, reduserer handlingsrommet 
til sykehusene våre. Ikke bare påvirkes sykehusøkonomien av den sterke og uventede 
prisstigningen som vi alle opplever, men sykehusene opplever også ettervirkninger av 
pandemien og stort trykk på grunn av luftveisinfeksjoner denne vintersesongen. Flere 
helseregioner justerer nå ambisjonsnivået på framtidige investeringer for å tilpasse seg 
situasjonen. 
 
I sykehustalen i går ba jeg helseregionene om å se på hva de kan gjøre mindre av. Gode 
prioriteringer er helt nødvendig. Det vil gi handlingsrom i en tid hvor budsjettene er 
stramme. 
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Utfordringsbildet og omstillingsutfordringene i Helse Nord er spesielt omfattende. Over 
lang tid har regionen hatt en drift som ikke har vært tilpasset de økonomiske rammene. 
Planlagte endringer ble imidlertid satt på vent som følge av pandemien, og det er nå 
veldig viktig at regionen tar gode grep. Jeg følger tett med på alle de fire helseregionene, 
men spesielt på Helse Nord, i og med at de også har fått et eget oppdrag. I foretaksmøte 
den 9. november stilte jeg krav om at Helse Nord skal rapportere månedlig på konkrete 
tiltak som skal bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling. 
 
Jeg ser at situasjonen er krevende for alle helseforetak nå, og særlig når vi ser at 
sykehusene i tillegg opplever en ekstraordinær tilstrømming av pasienter med ulike 
luftveisinfeksjoner, slik de gjør nå, og også et høyt sykefravær blant ansatte. Så jeg vil 
selvfølgelig følge denne situasjonen nøye framover. 
 
Bjørnar Moxnes (R): De som best har merket resultatene av innsparing og 
personellmangel i sykehusene, er de som skal føde. Man regner fødeavdelingene som lite 
lønnsomme, og de har også vært en salderingspost. På Helgelandssykehuset vurderer de 
nå å gå fra åtte uker sommerstengte fødeavdelinger til 16 uker. Det øker risikoen for 
transportfødsler, det øker stresset hos dem som skal føde, og det er vel heller ikke noe 
godt grep for å holde på jordmødre. 
 
I sykehustalen i går varslet statsråden en gjennomgang av finansieringen av 
fødetilbudet. Tenker Kjerkol at dette tiltaket vil kunne sikre at også fødende i regioner 
med dårlig sykehusøkonomi kan være sikret et lokalt fødetilbud hele året, og når kan vi 
forvente å se endringer i finansieringen? 
 
Statsråd Ingvild Kjerkol: Dette er et tiltak som Jordmorforbundet i Norsk 
Sykepleierforbund har vært opptatt av i lang, lang tid, det at vi har finansierings- og 
budsjettmodeller som støtter godt opp under den spesialiserte fødselsomsorgen, rett og 
slett det som skjer på fødestuen. Det oppdraget ble gitt i går, som representanten 
påpeker, og jeg har forventninger til at det skal gi oss noen svar. 
 
Så er nok hovedutfordringen for fødetilbudet mer av faglig art. Vi mangler jordmødre, og 
det er helt kritisk viktig. Vi har dessverre også mangel på gynekologer, som er viktig for 
å ivareta det fødetilbudet som vi omtaler som fødeavdeling. Rent overordnet – når 
representanten spør om økonomi – er det jo økonomien til det enkelte sykehus som 
også påvirker de øvrige prioriteringene, og der må man beholde kontroll for å kunne 
prioritere riktig. 
 
Bjørnar Moxnes (R): Ja, det er klart, disse økonomiske rammene har jo også mye å si, 
både for det å kunne rekruttere fagfolk og ikke minst å beholde fagfolk. 
 
Det ble nevnt i går, i den nevnte sykehustalen, at Helse Nord står i en særlig såkalt 
krevende økonomisk situasjon. De har altså fått i oppdrag å se på funksjons- og 
oppgavedeling, men de må i praksis spare inn mange hundre millioner kroner, og da er 
det mange i distriktene som frykter for akuttberedskapen ved sine lokale sykehus. På 
Mosjøen skulle det ikke tas ned noen funksjoner før det nye Helgelandssykehuset var 
bygd opp. Nå sier styret at tidligere løfter kan de ikke forholde seg til, og både i Kirkenes, 
i Stokmarknes og i Gravdal er det bekymring for om de vil miste akuttintensiv-tilbudet. 
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Mener statsråden det er realistisk å gjennomføre disse kuttene som man pålegger Helse 
Nord, uten at pasientsikkerheten samtidig vil kunne bli alvorlig svekket? 
 
Statsråd Ingvild Kjerkol: Jeg er opptatt av hele spesialisthelsetjenesten i nord. Den må 
man se på som et økosystem, hvor ulike akuttsykehus utfører ulike planlagte 
behandlinger, slik at man kan bli god og drive god kvalitet på tjenesten, også i Nord-
Norge. Jeg er også veldig opptatt av at Helse Nord skal ha et godt universitetssykehus i 
Tromsø. Der utdannes framtidens leger, psykologer, sykepleiere og helsepersonell. Vi 
må ha en god og velfungerende universitetsklinikk i Tromsø for å ivareta beredskapen 
og kvaliteten i hele Helse Nord-området. Helse Nord består av fire lokale helseforetak, 
og de er nødt til å opptre som et fellesskap. Det er det som ligger til grunn for det 
oppdraget Helse Nord har fått, slik at vi kan ivareta kvalitet og sikre fagfolk til 
sykehusene våre i den nordlige landsdelen. 
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