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Angående henvendelse om informasjon angående endringer/konsekvenser i 
spesialisthelsetjeneste ved endring av fylkestilhørighet 
 
Vi viser til din henvendelse på e-post til Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, 
Stig A. Slørdahl, 7. april 2021, hvor du ber om informasjon angående konsekvenser for 
innbyggerne i Kristiansund, Aure og Smøla dersom disse endret fylkestilhørighet fra Møre og 
Romsdal til Trøndelag. Vi tolker din henvendelse til å gjelde hvorvidt innbyggerne i disse 
kommunene vil bli en del av et annet opptaksområde ved en endring av fylkestilhørighet enn 
de gjør i dag, og om dette i så fall vil få konsekvenser for tilgjengelighet og kvalitet på 
spesialisthelsetjenestene som tilbys innbyggerne i disse kommunene.  
 
I følge Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er opptaksområde et definert geografisk 
område med en befolkning som et helseforetak, sykehus eller klinisk enhet skal gi 
helsetjenester til. «Opptaksområdet har hovedsakelig betydning for tilbudet av 
akuttfunksjoner og øyeblikkelig helsehjelp. Ved planlagt helsehjelp har pasientene anledning 
til selv å velge behandlingssted gjennom ordningen for fritt behandlingsvalg.» Dette ifølge 
brev fra HOD til Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 29.04.2016 med 
saksnummer 16/2939 sak 112-18 vedlegg brev fra HOD ang grenser og kommunereform.pdf 
(helse-midt.no) Her opplyser HOD om ordningen med regionale helseforetak og forholdet til 
fylkeskommunene. Et regionalt helseforetak har ansvar for å sørge for 
spesialisthelsetjenester til personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen.  
  
Helse Midt-Norge RHF har ansvar for å sørge for spesialisthelsetjenester for innbyggere i 
fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal i henhold til Helse Midt-Norge RHF sine vedtekter. 
Helse Midt-Norge RHF har således ansvar for å sørge for spesialisthelsetjenester for 
innbyggerne i Smøla, Aure og Kristiansund uavhengig av om de tilhører Møre og Romsdal 
eller Trøndelag.  
  
I forbindelse med Regionreformen som trådte i kraft 01.01.2020, gjorde Helse Midt-Norge et 
arbeid med å utrede foretakstilknytning for de kommunene i regionen hvor reformen 
medførte kommunesammenslåinger på tvers av opptaksområder for helseforetak i Midt-
Norge. På styremøtet 19. juni 2019 vedtok Styret i Helse Midt-Norge RHF i styresak 66/19, 
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endringer i helseforetaks opptaksområder som følge av dette. Premisset som lå til grunn for 
de vedtatte endringene var at ett helseforetak skal i størst mulig grad ha helhetsansvar for 
spesialisthelsetjenester til én kommune.  Et helseforetaks opptaksområde er ikke knyttet til 
fylkesgrenser.  
  
En endring av fylkestilhørighet vil ikke endre opptaksområdene i Helse Midt-Norge.  
  
Slik vi forstår din henvendelse, omhandler utredningen til grunn for din forespørsel ingen 
sammenslåing av kommuner. Endring i fylkestilhørighet påvirker ikke opptaksområdet for 
helseforetakene i Helse Midt-Norge. Innbyggerne i Kristiansund, Aure og Smøla vil således 
ikke oppleve noen endringer i spesialisthelsetjenesten som følge av endret fylkestilhørighet 
for kommunen de bor i.  
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