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Styresak 37-2019 Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. 

sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-

Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, 

informasjon

Formål/bakgrunn
I Regjeringens politiske plattform fremgår det at Regjeringen vil: Gjennomføre en prosess 
med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk 
Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester 
der. I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for 
inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN.

Formålet med denne styresaken er å orientere styret om foretaksmøte i Helse Nord RHF 
7. mars 2019 og oppdraget som ble gitt. 

Videre vil adm. direktør informere om hvordan arbeidet framover vil legges opp, 
herunder prosjektorganisering og framdriftsplan. 

Foretaksmøte i Helse Nord RHF 7. mars 2019
Protokollen fra foretaksmøte er lagt ut på Regjeringens nettsted - se her: Helse- og 
omsorgsdepartementets nettsted: Foretaksmøte i Helse Nord RHF 07.03.2019 

I det følgende vil det bli gjengitt de viktigste punktene fra protokollen og oppdraget om 
en utredning om sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Finnmarkssykehuset HF. 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er det minste regionssykehuset i Norge, 
noe som gir ekstra utfordringer med hensyn til tilbudet av spesialiserte tjenester og 
rollen som universitetssykehus. Helsetilbudet i hele Nord-Norge er avhengig av et faglig 
sterkt UNN som har ressurser til å drive forskning og utvikling. 

Det er en klar målsetning at både det desentraliserte tilbudet i Finnmark og det 
spesialiserte tilbudet ved UNN videreutvikles og styrkes. Det er i dag et omfattende 
samarbeid mellom UNN og Finnmarkssykehuset HF, og befolkningen i Finnmark 
benytter tilbudet ved UNN i stor utstrekning. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/1012caa54a044133a079ef8b3598ae61/protokoll-helse-nord-7.-mars-2019-endelig.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/1012caa54a044133a079ef8b3598ae61/protokoll-helse-nord-7.-mars-2019-endelig.pdf


Formålet med utredningen er å få grundig vurdert, om det samlede tjenestetilbudet kan 
styrkes ved å slå sammen de to helseforetakene, om en sammenslåing gir grunnlag for et 
enda bedre samarbeid og mer sømløse pasientforløp, men også muligheter for å utnytte 
personellressursene bedre. 

Foretaksmøtet i Helse Nord RHF viste til at formuleringene i Granavollen-plattformen 
knyttet til utviklingen av tjenestetilbudet i Alta er de samme som ble brukt i Jeløya-
plattformen, og er således en bekreftelse av disse. Mandatet og dette oppdraget ligger 
fast. 

Følgende legges til grunn for utredningen av en sammenslåing av Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF:
 Utredningen skal klargjøre hvorvidt en samling av ressurser og kompetanse kan 

bidra til å løfte kvaliteten på pasientbehandlingen i denne delen av regionen, 
herunder vurdere hvilke effekter en sammenslåing kan få for faglig utvikling, 
forskning og rekruttering. 

 Gjennom utredningen skal det vurderes om en sammenslåing kan bidra til å styrke 
Universitetssykehuset Nord-Norge HFs posisjon som regionssykehus og 
universitetssykehus. 

 Videre må det vurderes om det nasjonale ansvaret for spesialisthelsetjenester for 
den samiske befolkningen kan ivaretas bedre gjennom en slik omorganisering.

 Som en del av utredningen skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse av 
en sammenslåing av helseforetakene. 

 Kommunene og andre sentrale aktører må involveres i arbeidet med utredningen.
 Arbeidet med utredningen forventes ferdigstilt innen 1. desember 2019, og 

utredningen sendes på høring. 

Organisering av arbeidet med utredningen
Adm. direktør har avholdt et første møte med adm. direktør i Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF for å drøfte hvordan arbeidet framover skal 
legges opp. Adm. direktør vil i styremøte 27. mars 2019 gi en nærmere orientering om 
prosjektorganisering og framdriftsplan. 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om foretaksmøtets oppdrag ad. utredning om 
sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF til 
orientering.

Bodø, den 15. mars 2019

Lars Vorland
Adm. direktør


