
 

 

Til styret i Helse Nord RHF 

 

 

 

Innspill til styresak 11–2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord 

Saken, slik den er fremmet for styret, gir føringer for organiseringen av 

spesialisthelsetjenesten i vår landsdel som vil føre til en betydelig sentralisering. Det vil 

særlig ramme tilbudet ved lokalsykehusene, akuttberedskapen, fødetilbudet og 

primærhelsetjenesten.  

Vi viser bla til forslaget pkt.1:  

a) Overgang fra små og sårbare til større og mer fleksible enheter og fagmiljøer i alle deler 

av virksomheten. 

b) Omprioritering av ressurser fra døgnkontinuerlige tilbud med lav aktivitet til 

vaktordninger med høy aktivitet samt til planlagt pasientbehandling. 

Vi reagerer på at kommunene/primærhelsetjenesten, som er en av Helse Nords viktigste 

samarbeidspartnere, verken har fått medvirke til eller vært involvert i forarbeidet med så stor 

sak som denne. Det er i strid med helse- og omsorgstjenestelovens § 6 om å planlegge 

sammen.  

 

Å starte en slik prosess uten å ha med «den andre delen av helsetjenesten» i utvikling av 

situasjonsbeskrivelse og utfordringsbildet, er et svært dårlig utgangspunkt for samarbeid om 

en prosess som uansett blir krevende nok.   

Vi viser også til regjeringserklæringen (Hurdalsplattformen) som gir klare føringer for 

hvordan spesialisthelsetjenesten skal utvikles: 

«Norge skal ha en desentralisert sykehusstruktur som sikrer beredskap og gir alle innbyggere 

forsvarlig og trygg behandling på sykehus».  

 

og 

 

«Utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive 

virksomheten ut til lokalsykehus, og styrke den lokale akuttberedskapen».  

 

De rammene som legges for videre behandling av saken strider mot dette.  

Eventuelle konklusjoner i tråd med retningen av innholdet i styresak 11 – 2023, er av en slik 

karakter at vi mener det faller inn under Loven om helseforetak § 30, Saker av vesentlig 

betydning. Det medfører at saken må behandles i Helse Nord RHFs foretaksmøte.  

Med dette som bakgrunn ber vi styret legge saken ut på offentlig høring.   

 

Ordførere 

Kommuner 


