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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 PCI-
tilbudet. Spørsmålet er stilt av Dagfinn Henrik Olsen (Frp)) og besvart 9. desember. 

Spørsmål  
Kan statsråden bekrefte at dette tilbudet ligger fast i Bodø eller er det slik at pasienter i 
Nordland kan stå i fare for å miste sitt nærmeste tilbud? 
 
Begrunnelse 
I 2017 besluttet Helse Nord å opprette PCI tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø, frem 
til da hadde et slik tilbud for Nordlands innbyggere blitt gitt ved UNN i Tromsø. 
Beslutningen var sterkt ønsket av innbyggerne i Nordland, sjelden har en konflikt i 
Nord-Norge vært mer opprivende enn da Helse Nord bestemte at også 
Nordlandssykehuset kan gi et PCI-tilbud til hjertesyke i Nordland. 
 
I forbindelse med at Helse Nord går med underskudd kommer det frem i media at helse- 
og omsorgsminister har instruert Helse Nord om å «vurdere behovet for endringer i 
funksjons- og oppgavedeling» for å få kontroll over økonomien. 
 
I denne forbindelsen ser en at diskusjoner igjen har startet rundt PCI tilbudet i Bodø. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Den økonomiske utviklingen i Helse Nord er svært bekymringsfull. Helse 
Nord har over flere år hatt negative økonomiske resultater målt mot egne budsjett ved 
flere av helseforetakene i regionen. Allerede før pandemien hadde regionen identifisert 
behov for omstilling for å få en drift tilpasset de økonomiske rammene, men 
gjennomføringen av nødvendige tiltak viste seg vanskelig under pandemien. Jeg mener 
det er helt avgjørende for den fremtidige økonomiske bæreevnen til helseregionen og 
handlingsrommet til Helse Nord RHF at økonomien kommer under kontroll og at 
nødvendig omstilling finner sted. 
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Jeg har avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF hvor jeg har vist til at utfordringene i 
regionen gjør det nødvendig med omstillingsarbeid av mer langsiktig karakter for å 
understøtte en bærekraftig utvikling av tjenesten. Helse Nord har en svak 
befolkningsvekst, samtidig som andelen eldre øker. Sykehusene i Helse Nord opplever 
allerede i dag rekrutteringsutfordringer. Jeg har derfor bedt Helse Nord RHF om å 
vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse 
Nord RHF kan ivareta sitt sørge-for-ansvar på lang sikt. 
 
Dette oppdraget er nå gitt styret i Helse Nord RHF. Hvilke omstillinger og 
funksjonsendringer som blir nødvendig kan jeg ikke si noe om nå. Jeg er opptatt av at 
tjenestetilbudet også i fremtiden skal være godt og forsvarlig, men kan ikke gå inn i 
diskusjon om enkelte funksjoner. Dette er det styret i Helse Nord RHF som har ansvar 
for og som må avgjøre. Jeg vil understreke at utfordringene i Helse Nord er betydelige. 
Det vil derfor være nødvendig med tiltak både på kort og lang sikt. 

Styremøte i Helse Nord RHF
8. februar 2023 - saksdokumenter, ettersendelse

54


