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Bakgrunn 
I Helse Vest var Helse Stavanger, Helse Bergen og Helse Førde berørt av sykepleierstreiken i 
tidsrommet 22.januar inntil den ble stoppet ved tvungen lønnsnemnd sent på kvelden den 
5.mars 2002. 
 
Antall sykepleiere i streik ved streikens slutt: 
Helse Bergen   128 
Helse Førde     50 
Helse Stavanger  121 
SUM    299 
 
 
Aktivitetsreduksjon som følge av streiken: 
HF Avlyste operasjoner 

inkl. dagkirurgi 
Avlyste polikl. 
konsultasjoner 

Avlyste planlagte 
innleggelser 

Helse Førde   65   491  
Helse Bergen 398 1069 12 
Helse Stavanger 522 1289  
Sum 985 2849 12 
 
I steikens sluttfase ble det fra Helse Førde rapportert om at streiken førte til fare for liv og 
helse, og foretaket kunne ikke lenger gi et forsvarlig tilbud om nødvendig helsehjelp. Fra 
Helse Bergen slo en fast at streiken ville få alvorlige helsemessige konsekvenser. Det ble 
begrunnet med at kronikker-grupper får utsatt behandlingen, noe som medførte forringelse av 
livskvalitet og fare for varig skade. Den reduserte utredningskapasiteten førte til forsinket 
diagnostikk, og det ble pekt på at det sannsynligvis skjulte seg et økende antall tilfeller av 
kreft blant disse pasientene. 
 
Etter hvert som situasjonen i Helse Førde utviklet seg i bekymringsfull retning, ble det satt i 
gang kartlegging av evt. ledig kapasitet i andre helseforetak i Helse Vest, i foretak i andre 
regioner og blant private aktører. Slik ledig kapasitet ble imidlertid ikke avdekket. 
 
De siste 5 dagene av streiken meldte Helse Vest at en ikke var i stand til å ivareta sørge-for-
ansvaret. 
 



Ventelistesituasjonen p.t. 
Ventelistene i helseforetakene er i grove trekk økt med det antall som fikk sin behandling  / 
konsultasjon utsatt. 
 
Tiltak for å bøte på ventelistesituasjonen 
I Helse Førde prioriteres aktiviteten rettet mot de pasienter det hastes mest med. Medisinsk 
poliklinikk vil være på samme nivå som ved streikens slutt til sommeren. På ortopedisk 
avdeling vil dette ta lengre tid på grunn av begrensede ressurser å sette inn. 
 
Ved Helse Stavanger er det ikke p.t. iverksatt ekstraordinære tiltak for å ta de økte 
ventelistene. Eventuelle tiltak vurderes i disse dager i forbindelse med at årets endelige 
budsjett legges. 
 
Fra Helse Bergen blir det meldt om at det så langt råd er legges opp til maksimal 
ressursutnyttelse for å få behandlet flest mulig pasienter. Ved enkelte avdelinger, som for 
eksempel medisinsk undersøkelser, legges det opp til og økt poliklinisk virksomhet på 
kveldstid for få unna de mest behandlingstrengende pasientene, og på øyeavdelingen 
planlegger en å øke operasjonskapasiteten på dagtid. 
 
Økonomiske konsekvenser av streiken 
Beløpene under er summariske anslag basert på sparte lønnsutgifter og tapte inntekter. 
 
Helse Stavanger  minus 4,7 mill. kr. 
Helse Førde   minus 1,0 mill kr. 
Helse Bergen   minus 5,4 mill. kr 
Totalt    minus 11,1 mill kr. 
 
Kommentarer 
Streiken førte til ulemper for mange pasienter. Helse Vest RHF er sikker på at de berørte 
foretakene gjør det som er mulig for å hente inn den situasjonen som har oppstått.  
 
Helse Vest har arbeidet med å systematisere og koordinere privatpraktiserende spesialister og 
private institusjoners tjenester innenfor spesialisthelsetjenesten. Likeså er en godt i gang med 
planer for hvordan utenlandsmilliarden kan benyttes i et samordnet tjenestetilbud. Disse 
tjenestetilbudene vil så langt som mulig bli tatt i bruk for å hente inn ventelistesituasjonen. 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar saken til orientering. 
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