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Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. 
Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?  

Ingress: Utvalget som har vurdert organiseringen av det statlige eierskapet til 
spesialisthelsetjenesten, regioninndelingen og eiendomsforvaltningen har nå kommet med 
en rapport, som er til høring i helseforetakene. Denne saken omhandler foretakets 
høringsuttalelse til denne rapporten. 

Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til høringssvaret og til at det regionale 

beslutningsnivået videreføres, at eiendomsforvaltningen flyttes til regionalt nivå og at 
helseregionene videreføres slik de er i dag. 

 
2. Enten:  

Styret slutter seg til alternativ 1 med forslag om at helseforetakene ikke skal være 
selvstendige rettssubjekter.  
 
Eller:  
Styret slutter seg til alternativ 2 med forslag om at helseforetakene skal være 
selvstendige rettssubjekter. 

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
- Saksfremlegg 
- Forslag til høringssvar 
- Uttalelse fra AU Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF  
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Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. 
Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?  
  
Saksbehandler:  Anne Grethe Olsen, utviklings- og kvalitetssjef 
Møtedato:  23.02.2017 

1. Formål/Sammendrag 

Utvalget (Kvinnsland-utvalget) som har vurdert organiseringen av det statlige 
eierskapet til spesialisthelsetjenesten, regioninndelingen og eiendomsforvaltningen har 
nå kommet med en NOU, som er til høring i helseforetakene med frist 03.03.2017. Det er 
flertall i utvalget for å videreføre et regionalt beslutningsnivå i spesialisthelsetjenesten, 
flytte eiendomsforvaltningen til regionalt nivå og å videreføre helseregionene slik de er i 
dag. 

Styret i Finnmarkssykehuset anbefales å slutte seg til utkast til høringssvar. Alternativ 1 
med forslag om at helseforetakene ikke skal være selvstendige rettssubjekter og 
alternativ 2 med forslag om at helseforetakene skal være selvstendige rettssubjekter 
legges fram for diskusjon og vedtak i styret. 

Finnmarkssykehuset er høringsinstans i saken og det er utarbeidet forslag til 
høringssvar med bakgrunn i gjennomgang av saken i ledermøtet 3. januar 2017 og 
innspill fra foretaksledelsen i perioden 03.01.-23.01. Høringssvaret er behandlet i 
foretaksledelsen 31. januar og i Informasjons- og drøftingsmøte 13. februar. 

2. Bakgrunn 
 
Modellvalg 
Kvinnslandutvalget ble bedt om å vurdere tre alternativer til dagens organisering, som 
alle innebærer at de regionale helseforetakene avvikles. Alternativene er 1) færre 
helseforetak enn i dag direkte underlagt departementet, 2) et nytt direktorat til 
erstatning for dagens regionale helseforetak, og 3) ett nasjonalt helseforetak til 
erstatning for de regionale helseforetakene. Utvalget mener en modell med ett nasjonalt 
helseforetak er det beste alternativet av disse tre. I mandatet ble det åpnet for et 
alternativ 4); at utvalget også kunne vurdere andre modeller for organisering av 
eierskapet til spesialisthelsetjenesten. Utvalget har vurdert en modell der 
helseforetakene fortsatt er selvstendige rettssubjekter mot en modell der 
helseforetakene ikke er selvstendige rettssubjekter, men styres direkte av det regionale 
nivået. Det vil da ikke være styrer på helseforetaksnivå.  
 
Nasjonalt eller regionalt beslutningsnivå? 
13 av 16 medlemmer i utvalget mener det fortsatt bør være et regionalt beslutningsnivå 
i spesialisthelsetjenesten. Hvis viktige beslutninger om inntektsfordeling, investeringer 
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og funksjonsfordeling flyttes fra regionalt til nasjonalt nivå, innebærer det en 
sentralisering av beslutninger og makt som kan svekke legitimiteten til 
styringsmodellen. Modellen med ett nasjonalt helseforetak gir videre så sterk 
maktkonsentrasjon til én nasjonal leder og ett styre at den vil kunne utfordre den 
rollefordelingen som systemet er bygget på. Flertallet mener at en styringsmodell med 
regionalt beslutningsnivå legger det beste grunnlaget for å videreføre prinsippet om 
regional planlegging og dimensjonering av spesialisthelsetjenesten. Tre medlemmer 
anbefaler at en modell med en nasjonal overbygning tas med videre i regjeringens 
vurdering. Et nasjonalt nivå bør ivareta nasjonale oppgaver, herunder overordnede 
strategiske oppgaver og eierskap. Dette kombineres med utvidede fullmakter til 
helseforetakene, og sykehus organisert som selvstendige enheter under disse. 
 
Fortsatt selvstendige rettssubjekter og styrer på to nivå? 
Halvparten av utvalget, inkludert lederen, støtter en modell der helseforetakene ikke 
lenger er selvstendige rettssubjekter. Det legges vekt på at dette vil klargjøre 
ansvarsforhold og gi mer effektive styringslinjer. Lederne for sykehusgruppene vil få en 
klarere rolle og økt mulighet til å påvirke beslutninger på regionnivået. De skal inngå i 
ledergruppen på det regionale nivået. Slik legges det også til rette for bedre samarbeid 
mellom sykehusene i helseregionen. Modellen forutsetter at det etableres 
samhandlingsarenaer med kommunene og at sykehusene får mer handlefrihet i 
driftsspørsmål. 
 
Den andre halvparten av utvalget går imot en slik endring, og mener den vil bidra til 
sentralisering av makt og beslutninger. Svekket lokal ledelse er et sannsynlig utfall, med 
negative konsekvenser for sykehusdrift og samhandling. Modellen vil også kunne føre til 
at vedtak ikke blir tilstrekkelig opplyst og forankret, og gi svekket medbestemmelse. 
Medlemmene er særlig bekymret for negative følger for virksomheten i Helse Sør-Øst, 
som har ansvar for 56 pst. av befolkningen og pasientbehandlingen. Disse medlemmene 
ønsker derfor å beholde dagens modell med selvstendige rettssubjekter og styrer på to 
nivå. 
 
Regioninndeling 
11 av 16 medlemmer i utvalget mener etter en samlet vurdering at regioninndelingen 
kan videreføres som i dag, selv om det er en utfordring at Helseregion Sør-Øst er så mye 
større enn de andre regionene. Flertallet har spesielt lagt vekt på at: 

• Deling av regionen vil gjøre det vanskeligere å planlegge pasientbehandlingen, 
som følge av at mange pasienter vil bli behandlet i en annen region enn der de 
bor. Dette ses i sammenheng med at et samlet utvalg går inn for at Oslo 
universitetssykehus uansett bør opprettholdes som regionsykehus for hele det 
området som i dag utgjør Helseregion Sør-Øst. 

• Deling av regionen vil gripe inn i de omfattende investeringsplanene som er lagt. 
• Kostnader og risiko ved omstillingen vil være betydelig. 

Et mindretall ønsker å dele Helseregion Sør-Øst, og peker på at denne skiller seg ut i 
størrelse på en slik måte at den framstår for dominerende i forhold til de tre øvrige 

 
Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr.  
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 
9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no 

http://www.finnmarkssykehuset.no/


 
 
 
helseregionene. Fire medlemmer tilrår en tredeling av Helseregion Sør-Øst, der Oslo blir 
egen helseregion. Disse medlemmene mener dette alternativet best vil løse de 
utfordringene regionen har knyttet til fremtidig befolkningsvekst, koordinering, 
informasjonsflyt, utnyttelse av medisinsk teknisk utstyr og samhandling. Ett medlem 
tilrår at det vurderes å dele regionen i to. 

Organisering av eiendomsforvaltningen 
11 av de 13 medlemmene som mener det bør videreføres en styringsmodell med et 
regionalt beslutningsnivå, anbefaler å etablere egne eiendomsenheter på regionalt nivå, 
og at det innføres en ordning med kostnadsdekkende husleie. Disse medlemmene har 
spesielt lagt vekt på behovet for å sikre tilstrekkelig vedlikehold. Helseforetakene bruker 
langt mindre ressurser på vedlikehold enn det som er faglig anbefalt nivå. Samling av 
virksomheten regionalt vil også legge til rette for mer profesjonell eiendomsforvaltning. 
De tre medlemmene som mener en nasjonal modell bør vurderes, mener at eierskapet til 
bygningsmassen bør overføres til et nasjonalt helseforetak. Det bør etableres en 
nasjonal eiendomsforvaltningsenhet og en kostnadsdekkende husleieordning. 

3. Saksvurdering/analyse 
Helse- og omsorgsdepartementet har invitert høringsinstansene til å gi sine vurderinger 
av forslagene i NOU 2016:25, både hva gjelder modellvalg, regioninndeling og 
organisering av eiendomsforvaltningen. Den har vært tatt opp som egen sak og til høring 
i foretaksledelsen.  
 
Modellvalg 
Finnmarkssykehuset bør støtte flertallet i utvalget, som mener at det fremdeles bør 
være selvstendige beslutningsorganer på regionnivå. Et nasjonalt organ vil være for 
langt unna, og man frykter at spesielle forhold som råder i Finnmark ikke vil være godt 
nok kjent for beslutningstakerne. 
 
Alternativ 1 med forslag om at helseforetakene ikke skal være selvstendige 
rettssubjekter og alternativ 2 med forslag om at helseforetakene fortsatt skal være 
selvstendige rettssubjekter legges fram for diskusjon og vedtak i styret. 
 
Alternativ 1: 
Finnmarkssykehuset sier seg enig med den halvdelen av utvalget som anbefaler en 
modell der helseforetakene ikke lenger er selvstendige rettssubjekter. Adm.dir. vil da 
forholde seg til en regional ledergruppe, hvor direktørene for sykehusene sitter, og til et 
regionalt styre. Dette kan klargjøre ansvarsforhold og legge til rette for effektive 
styrings- og beslutningslinjer. Lederne for sykehusgruppene vil få en klarere rolle og økt 
mulighet til å påvirke beslutninger på regionnivået. En modell hvor hvert enkelt foretak 
(sykehusgruppe) er organisert som del av en regional organisasjon er en styrke dersom 
effektivitet i beslutningsprosesser og drift settes i høysetet. En slik organisering vil også 
kreve tydelig delegering til lokalt lederskap, og denne styringsmodellen forutsettes å gi 
mere autonomi for det enkelte sykehus. Modellen forutsetter at det etableres 
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samhandlingsarenaer med kommunene og at sykehusene får mer handlefrihet i 
driftsspørsmål. 
 
Alternativ 2: 
Finnmarkssykehuset sier seg enig med den halvdelen av utvalget som anbefaler en 
modell der helseforetakene fortsatt skal være selvstendige rettssubjekter. Dette fordi 
denne modellen styrker lokal ledelse og sørger for desentralisering av makt og 
beslutninger. Sterk lokal ledelse kan føre til god og effektiv drift av sykehusene. 
Spesialist-helsetjenesten er nært tilknyttet kommunehelsetjenesten, og tilknytning til 
lokalsamfunnet gjennom lokale styrer kan bidra til bedre forankring og samhandling 
med kommunene. 
 
Regioninndeling 
Finnmarkssykehuset bør slutte seg til flertallet i utvalget, som mener at 
regioninndelingen av helseregionene kan videreføres som i dag. En ytterligere oppdeling 
av de regionale foretakene vil neppe ha betydning for Finnmarkssykehuset, men vil 
kunne øke kostnadene til drift og styring av spesialisthelsetjenesten. 
 
Organisering av eiendomsforvaltningen 
Finnmarkssykehuset bør støtte flertallet i utvalget, som mener det bør være 
selvstendige beslutningsorganer på regionnivå, også innen eiendomsforvaltning. 
Opprettelse av en egen eiendomsforvaltningsenhet er riktig veivalg. 
Finnmarkssykehuset bør slutte seg til innføring av en husleiemodell og opprettelse av et 
tydelig skille mellom bruker (helseforetakene), forvalter 
(eiendomsforvaltningsenheten) og eier (det regionale foretaket). Bakgrunnen for synet 
er at en spesialisert eiendomsforvaltningsenhet på regionalt nivå vil kunne forvalte 
eiendommer på en bedre måte enn dagens helseforetak. Spesielt knyttet til at et 
regionalt nivå vil få en større portefølje, bredere kunnskap og mer kapasitet, men 
samtidig har lokalkunnskap og eierforhold. Videre er det ikke riktig å gå for et statlig 
sentralisert eierskap på eiendom, sett opp mot anbefalingen om regionstyring på resten 
av tjenesten. Det viktige prinsippet med helhetlig ansvar bør opprettholdes, både når det 
gjelder finansiering og organisering.  
 
Samordning av IKT 
Finnmarkssykehuset bør støtte rapportens konklusjon om at det må sikres bedre 
nasjonal samordning av det strategiske IKT-arbeidet, og foretas en samlet gjennomgang 
av roller og oppgaver for alle aktørene på IKT-området. Utvalget peker på at det 
gjennomføres mye godt IKT-arbeid i regionene, men det er mangel på samordning. 
Samtidig er det flere nasjonale aktører som er inne i dette felt, som heller ikke er 
samordnet. Det er viktig at de regionale pågående prosessene ikke stoppes, men 
gjennomføres parallelt med en gjennomgang. Likeledes må de regionale systemene 
driftes underveis i prosessen fram mot en nasjonal samordning, for å sikre 
tilfredsstillende tjeneste i perioden. 
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Sammensetning av styrer 
Finnmarkssykehuset bør støtte utvalgets tilråding om at eieroppnevnte 
styremedlemmer samlet sett har både helsefaglig kompetanse, kompetanse om 
primærhelsetjenesten, forvaltnings- og samfunnskompetanse og tilknytning til 
utdanningssektoren. Dersom de lokale styrene bortfaller, må det sikres lik 
representasjon (antall) fra foretakene i de regionale styrene. 
 
Formalisering av lokal forankring og samhandling 
Finnmarkssykehuset bør støtte at det etableres faste arenaer for samarbeid med 
kommuner i sykehusets nedslagsfelt. Dette kan bidra til strukturering av samhandlingen 
og god informasjonsflyt, og bedre muligheten for kompetanseoverføring mellom 
tjenestenivåene. 
 
Hensynet til den samiske befolkningen 
Finnmarkssykehuset savner en vurdering av hvordan man sikrer seg at den samiske 
befolkningen i Norge får medbestemmelse i organiseringen og styringen av 
spesialisthelsetjenesten. 

4. Risikovurdering 
Saken harmonerer med våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. 

5. Budsjett/finansiering 
Finnmarkssykehuset forutsetter at en endring av organiseringen av 
spesialisthelsetjenesten ikke vil påføre foretaket ekstra kostnader. 

6. Medbestemmelse 
Saken ble drøftet med de tillitsvalgte i Informasjons- og drøftingsmøte 13.02.2017. 

Vedlegg 
- https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-2016-25-

organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten/id2522590/ 
- Forslag til høringssvar 
- Uttalelse fra AU Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF 
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Høringssvar - NOU 2016: 25 Organisering og styring av 
spesialisthelsetjenesten  
 
Et offentlig utvalg ledet av Stener Kvinnsland (Kvinnslandutvalget), leverte NOU 2016: 
25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap 
innrettes framover? til helse- og omsorgsministeren 1. desember 2016. Helse- og 
omsorgsdepartementet har sendt utredningen på høring med frist 3. mars 2017 og 
invitert høringsinstansene til å gi sine vurderinger av forslagene i utredningen. 
Finnmarkssykehuset har behandlet saken og høringssvaret i foretaksledelsen og i styret 
for Finnmarkssykehuset. 
 
Bakgrunn  
I oktober 2015 ble det oppnevnt et offentlig utvalg med mandat å utrede hvordan det 
statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres.  
Utvalget har vurdert følgende alternativer:  

a) avvikling av de regionale helseforetakene og ha færre helseforetak enn i dag 
direkte underlagt departementet  

b) opprettelse av et eget direktorat til erstatning for de regionale helseforetakene  
c) opprettelse av et nasjonalt helseforetak til erstatning for de regionale 

helseforetakene  
d) eventuelle andre modeller for organisering av spesialisthelsetjenesten.  

 
Utvalget har også vurdert: 
- inndelingen i helseregioner og antall helseforetak i lys av de alternative modellene og 
- eierskapet til og forvaltningen av bygg. 
 
  

Til 
Helse- og omsorgsdepartementet 
https://www.regjeringen.no/id2522590 

Deres ref:Frode Myrvold (e.f.) Vår ref: Anne G. Olsen Dato:14.02.2017 
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 Side 2 

Finnmarkssykehusets innspill til de forskjellige forslagene i 
utredningen 
 
Finnmarkssykehuset er invitert til å gi sine vurderinger av Kvinnslandutvalgets forslag i 
NOU 2016: 25. 
 
Modellvalg 
Finnmarkssykehuset støtter flertallet i utvalget, som mener at det fremdeles bør være 
selvstendige beslutningsorganer på regionnivå. Et nasjonalt organ vil være for langt 
unna, og man frykter at spesielle forhold som råder i Finnmark ikke vil være godt nok 
kjent for beslutningstakerne. 
 
Alternativ 1: 
Finnmarkssykehuset sier seg enig med den halvdelen av utvalget som anbefaler en 
modell der helseforetakene ikke lenger er selvstendige rettssubjekter. Administrerende 
direktør vil da forholde seg til en regional ledergruppe, hvor direktørene for sykehusene 
sitter, og til et regionalt styre. Dette kan klargjøre ansvarsforhold og legge til rette for 
effektive styrings- og beslutningslinjer, og det kan fremme regionalt samarbeid. En 
modell hvor hvert enkelt foretak (sykehusgruppe) er organisert som del av en regional 
organisasjon er en styrke dersom effektivitet i beslutningsprosesser og drift settes i 
høysetet. En slik organisering vil også kreve tydelig delegering til lokalt lederskap, og 
denne styringsmodellen forutsettes å gi mere autonomi for det enkelte sykehus.  
 
eller 
 
Alternativ 2: 
Finnmarkssykehuset sier seg enig med den halvdelen av utvalget som anbefaler en 
modell der helseforetakene fortsatt skal være selvstendige rettssubjekter. Dette fordi 
denne modellen styrker lokal ledelse og sørger for desentralisering av makt og 
beslutninger. Sterk lokal ledelse kan føre til god og effektiv drift av sykehusene. 
Spesialist-helsetjenesten er nært tilknyttet kommunehelsetjenesten, og tilknytning til 
lokalsamfunnet gjennom lokale styrer kan bidra til bedre samhandling med 
kommunene. 
 
Regioninndeling 
Finnmarkssykehuset slutter seg til flertallet i utvalget, som mener at regioninndelingen 
av helseregionene kan videreføres som i dag. 
 
Organisering av eiendomsforvaltningen 
Finnmarkssykehuset støtter flertallet i utvalget, som mener det bør være selvstendige 
beslutningsorganer på regionnivå, også innen eiendomsforvaltning. Opprettelse av en 
egen eiendomsforvaltningsenhet er riktig veivalg.  
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Finnmarkssykehuset slutter seg til innføring av en husleiemodell og opprettelse av et 
tydelig skille mellom bruker (helseforetakene), forvalter 
(eiendomsforvaltningsenheten) og eier (det regionale foretaket). Bakgrunnen for synet 
er at en spesialisert eiendomsforvaltningsenhet på regionalt nivå vil kunne forvalte 
eiendommer på en bedre måte enn dagens helseforetak. Spesielt knyttet til at et 
regionalt nivå vil få en større portefølje, bredere kunnskap og mer kapasitet, men 
samtidig har lokalkunnskap og eierforhold. Videre er det etter Finnmarkssykehuset sitt 
syn ikke riktig å gå for et statlig sentralisert eierskap på eiendom, sett opp mot 
anbefalingen om regionstyring på resten av tjenesten. Det viktige prinsippet med 
helhetlig ansvar bør opprettholdes, både når det gjelder finansiering og organisering.  
 
Samordning av IKT 
Finnmarkssykehuset støtter rapportens konklusjon om at det må sikres bedre nasjonal 
samordning av det strategiske IKT-arbeidet, og foretas en samlet gjennomgang av roller 
og oppgaver for alle aktørene på IKT-området. Utvalget peker på at det gjennomføres 
mye godt IKT-arbeid i regionene, men det er mangel på samordning. Samtidig er det 
flere nasjonale aktører som er inne i dette felt, som heller ikke er samordnet. Det er 
viktig at de regionale pågående prosessene ikke stoppes, men gjennomføres parallelt 
med en gjennomgang. Likeledes må de regionale systemene driftes underveis i 
prosessen fram mot en nasjonal samordning, for å sikre tilfredsstillende tjeneste i 
perioden. 
 
Sammensetning av styrer 
Finnmarkssykehuset støtter utvalgets tilråding om at eieroppnevnte styremedlemmer 
samlet sett har både helsefaglig kompetanse, kompetanse om primærhelsetjenesten, 
forvaltnings- og samfunnskompetanse og tilknytning til utdanningssektoren. Dersom 
man tar bort de lokale styrene, må man sikre seg at dagens helseforetak i Helse Nord får 
lik representasjon i de regionale styrene, dvs. samme antall styremedlemmer fra hvert 
foretak (sykehusgruppe).  
 
Formalisering av lokal forankring og samhandling 
Finnmarkssykehuset støtter at det etableres faste arenaer for samarbeid med 
kommuner i sykehusets nedslagsfelt. Dette kan bidra til strukturering av samhandlingen 
og god informasjonsflyt, og bedre muligheten for kompetanseoverføring mellom 
tjenestenivåene. 
 
Hensynet til den samiske befolkningen 
Finnmarkssykehuset savner en vurdering av hvordan man sikrer seg at den samiske 
befolkningen i Norge får medbestemmelse i organiseringen og styringen av 
spesialisthelsetjenesten. 
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NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. 
 
Finnmarkssykehuset har utferdiget et forslag til høringssvar til Kvinnsland-utvalgets rapport 
om organiseringen av det statlige eierskapet til spesialisthelsetjeneste, regioninndeling og 
eiendomsforvaltning. Brukerutvalget/BU stiller seg i det alt vesentlige bak helseforetakets 
uttalelse, men ønsker å knytte noen korte kommentarer til noen av punktene i uttalelsen. Selv 
om vi ikke er høringsinstans i denne saken gjør vi dette i erkjennelsen av at BU er et 
rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til pasienter 
og pårørende i virksomhetsområdet.  

Til grunn for all vår tenkning legger BU Pasientens Helse slik dette kommer til uttrykk i det 
helhetlige pasient- og pårørendeforløpet. En modell som i praksis er avhengig av en vellykket 
samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i kommunene. I 
Strategisk Utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF finner vi det overordnete målet for 
arbeidet vårt, nemlig å gjøre Finnmarkssykehuset til førstevalget for pasienter, pårørende og 
helsepersonell. Da må vi tillate oss å tenke lokalt.   

Idet vi viser til Finnmarkssykehusets forslag til høringssvar av 31.01.2017 vil vi derfor anføre 
følgende. 

Modellvalget 
Med utgangspunkt i fylkets beliggenhet, vår geografi, vår demografi og vår historie ser BU 
det som avgjørende viktig at det, som foreslått i ett av alternativene, opprettholdes et 
selvstendig beslutningsorgan på regionnivå (Nordland. Troms og Finnmark), som dagens 
Helse Nord RHF.  

Spesialisthelsetjenestens har, etter vårt syn, et særlig ansvar for styrkingen av 
kommunehelsetjenesten og vil på denne måten komme til å bety my for folkehelsa rundt om i 
kommunene. Opprettholdelsen av helseforetakene slik vi kjenner dem i dagens ordning med 
Finnmarkssykehuset som ett, vil vær helt avgjørende for at man lykkes i denne oppgaven. 

Organiseringen av eiendomsforvaltningen 
Egen regional eiendomsforvaltningsenhet der alle funksjoner er samlet vil forvalte 
eiendommene på en bedre måte enn dagens helseforetak. På denne måten slipper man også 
mulige rangeringer av helseforetakene basert på størrelse og bygningsmasse. 

Samordning av IKT 
Det er viktig med en nasjonal samordning av det strategiske IKT-arbeidet, men dette vil ta tid. 
Derfor er det viktig at de regionale pågående prosessene ikke stoppes, men gjennomføres etter 
intensjonene parallelt med denne nasjonale samordningen.  

Sammensetning av styrer 
De respektive helseforetakene i Helse Nord er når det gjelder format forskjellige både 
helsefaglig og administrativt.  Hvert enkelt styre vil derfor være preget av sin egenart og 
kultur blant annet som følger av foretakets arbeidsoppgaver. Det må etter BUs skjønn fortsatt 
være egne styrer for hvert enkelt foretak. Vi er ellers enige i tanken om at styremedlemmene 
er eieroppnevnte med alt dette fører med seg. Finnmarkssykehuset må derfor fortsatt være et 
eget rettssubjekt med eget styre. 



Hensynet til den samiske befolkningen 
Både det regionale helseforetaket Helse Nord og helseforetaket Finnmarkssykehuset har et 
særlig ansvar for og særlige oppgaver med å ivareta den samiske befolkningens tarv i Norge 
og særlig i Nord Norge. At en savner tydelige anvisninger for hvordan sikre den samiske 
befolkningens medbestemmelse i organiseringen og styringen av spesialisthelsetjeneste er en 
alvorlig mangel ved Kvinnsland-utvalgets rapport, som forutsettes rettet opp. 

 

Vadsø 10.02.2017 

Brukerutvalget 
Finnmarkssykehuset  
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