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PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF
Torsdag 7. mars 2019 kl 08.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble
avholdt i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler i Teatergata 9.

Dagsorden
Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
Sak 2 Dagsorden
Sak 3 Utredning om sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og
Finnmarkssykehuset HF

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte
Helseminister Bent Høie

Fra styret møtte
Styreleder Renate Larsen
Beate Rahka-Knutsen
Tom Erik Forså
Tom Børje Eriksen
Sissel Alterskjær
Kari Baadstrand Sandnes
Bengt-Ole Larsen (vara)

Fra administrasjonen møtte
Administrerende direktør Lars Vorland

Også til stede
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen
Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum
Avdelingsdirektør Kai R. Furberg
Seniorrådgiver Rune Pedersen

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og møtte ved Agnes Aaby
Hirsch.
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Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
Helseminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han
spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.
Foretaksmøtet vedtok:
Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.
Styreleder Renate Larsen og helseminister Bent Høie ble valgt til å godkjenne protokollen.

Sak 2 Dagsorden
Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.
Foretaksmøtet vedtok:
Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Utredning om sammenslåing av Universitetssykehuset NordNorge HF og Finnmarkssykehuset HF
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".
Utredning om sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og
Finnmarkssykehuset HF
Foretaksmøtet viste til de spesielle utfordringene som er knyttet til tilbudet av
spesialisthelsetjenester i de to nordligste fylkene. Store arealer som til dels er tynt befolket
medfører behov for et desentralisert tilbud og omfattende prehospitale tjenester, spesielt i
Finnmark. Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) er det minste regionssykehuset i Norge,
noe som gir ekstra utfordringer når det gjelder å tilby spesialiserte tjenester og ellers fylle
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 skal videreutvikles og styrkes. Det er i dag et omfattende samarbeid mellom
UNN HF og Finnmarkssykehuset HF, og befolkningen i Finnmark benytter tilbudet ved UNN i
stor utstrekning. Foretaksmøtet ønsket å få en grundig vurdering av om det samlede
tjenestetilbudet kan styrkes ved å slå sammen de to helseforetakene. Dette kan gi grunnlag for
et enda bedre samarbeid og mer sømløse pasientforløp, og også muligheter for å utnytte
personellressursene bedre.
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På denne bakgrunn gis Helse Nord RHF i oppdrag å utrede en sammenslåing av UNN HF og
Finnmarkssykehuset HF . Utredningen må 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. Det er viktig at en gjennom utredningen vurderer om en sammenslåing kan bidra
til å styrke Universitetssykehuset i Nord-Norges posisjon som regionssykehus og
universitetssykehus. Videre må det vurderes om det nasjonale ansvaret
forspesialisthelsetjenester for den samiske befolkningen kan ivaretas bedre gjennom en slik
omorganisering.
Som del av utredningen skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse av en
sammenslåing av helseforetakene.
Foretaksmøtet la til grunn at kommunene og andre sentrale aktører blir involvert i arbeidet
med utredningen, som skal ferdigstilles innen 1. desember 2019. Foretaksmøtet la videre til
grunn at utredningen sendes på høring.
Foretaksmøtet 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.
Foretaksmøtet vedtok:
Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF om å utrede en sammenslåing av Universitetssykehuset NordNorge HF og Finnmarkssykehuset HF og, herunder om dette kan bidra til å nå målet om et styrket
pasienttilbud i Troms og Finnmark gjennom å videretutvikle og styrke både det desentraliserte
tilbudet i Finnmark og Universitetssykehuset i Nord-Norge sin posisjon som regionssykehus og
universitetssykehus. Effekter for faglig utvikling, forskning og rekruttering skal vurderes. Videre skal
det vurderes om det nasjonale ansvaret for samisk helse kan ivaretas bedre gjennom en
sammenslåing. Som del av utredningen skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse.
Utredningen skal oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. desember 2019, og samtidig
sendes på høring til kommunene og andre sentrale aktører.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Kari Baadstrand Sandnes, Sissel Alterskjær og Bengt
Ole Larsen:
Vi beklager at det ikke tilføres friske midler til denne utredningen.
Vi ser at arbeidet med utredningen vil medføre store kostnader og behov for tilgjengelig personell til å
bistå i utredningen. Oppdraget er kommet utenom det årlige Oppdragsdokument fra HOD til Helse Nord
RHF og vi er bekymret for at planlagte oppgaver må vike plass for at denne utredningen skal gjøres.
Nå er oppdraget gitt til Helse Nord RHF, og det er en forutsetning for å gjøre en grundig og seriøs
utredning at det settes av nok tid før ministeren tar en endelig beslutning.
Vi vil påpeke viktigheten av at flere aktuelle blir hørt i denne saken, også utenfor foretaksgrensene i
Finnmarkssykehuset HF og UNN HF.
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Møtet ble hevet kl. 08.41
Oslo, 7. mars 2019

Bent Høie

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

07.03.2019

Renate Larsen

