Helse- og omsorgsdepartementet

Besøksadresse:
Postadresse:
Bankkonto:
Telefon:
Mobil:
Org.nr.
E-post:
Internett:

Rådhuset, Leknes
Boks 406, 8376 Leknes
4550.19.02113
76 05 43 70
95 88 82 50
971 396 679 MVA
post@lofotradet.no
www.lofotradet.no

Lofoten, 23. februar 2017
Deres ref.: 16/6520-

Vår ref.: KF/2017

NOU 2016:25 «Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten Hvordan bør statens
eierskap innrettes framover?» - Høringsuttalelse
Lofotrådet har i møte 22. februar behandlet sak om NOU 2016:25 «Organisering av
spesialisthelsetjenesten», og vedtok følgende uttalelse:
Kvinnsland-utvalgets flertall konkluderer i NOU 2016:25 med at man ikke finner bedre
styringsmodell enn dagens regionale helseforetak. Lofotrådet registrerer at administrerende
direktør ved Nordlandssykehuset ønsker å beholde dagens organisering med et Regionalt
helseforetak, med ansvar for dagens helseforetak i Nord-Norge.
Lofotrådet mener at denne modellen vil gi den beste styringen i forhold både demokratisk
medvirkning og kjennskap til lokale realiteter. Selvstendige beslutningsorganer på
regionnivået er å foretrekke, og en vil ikke anbefale å erstatte de regionale helseforetakene
med ett nasjonalt foretak.
Lofotrådet vil påpeke at enhver organisering av spesialisthelsetjenesten må ha som
utgangspunkt at fagprofesjonen må ha tid til pasientene – og rett fagperson på rett sted til rett
tid.
Lofotrådet et tilfreds med at Kvinnsland-utvalget ser at det er behov for å formalisere
samarbeidsarenaer mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene for å sikre lokal
forankring og påvirkning. Lofotrådet er enig i at det bør etableres faste arenaer for
samarbeid med kommuner, representert ved ordfører, rådmann og kommuneoverlege i
sykehusets nedslagsfelt, og dette må formaliseres i eierstyringen med et klart definert ansvar.
For å sikre at pasientrettet virksomhet/behandling ikke blir skadelidende ved endringer i
økonomiske rammebetingelser foreslår Lofotrådet at det etableres egne regionale
eiendomsforetak med ansvar for investering, drift og vedlikehold av bygninger.
Eiendomsforetakene gis egne økonomiske rammer og sykehusene skal ikke belastes med
husleie for investering, drift og vedlikehold av bygninger.

Det vises til vedtaket.

Vennlig hilsen
Hans Fredrik Sørdal
Leder
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