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UNN Narvik sykehus i lys av føringene i Nasjonal helse- og 
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Ofoten regionråd
9. desember 2016

Odd Søreide



Tema for utredningen / Oppdraget

• Kirurgisk akuttberedskap,  planlagt kirurgi og føde med berørte 
fagområder

• Hovedspørsmål – drøfte alternativ
• Et døgnkontinuerlig generelt akuttkirurgisk tilbud (på nivå med dagens)

• Et døgnkontinuerlig akutt kirurgisk tilbud som minimum har vurderings- og 
stabiliseringskompetanse og kompetanse til å håndtere komplikasjoner etter 
egen planlagt kirurgi

• Fødetilbudet skal vurderes
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Bakgrunn og 
beslutningsprosesser

• Politikk og politikkutforming 
som skal omsettes til 
organisering og drift
• Mange prosesser på ulikt 

nivå

3

• Vedtak i Helse Nord RHF

• Oppdrag til UNN HF (og NLSH HF)

• Klare føringer om hva som skal 
utredes og sammensetting av 
prosjektgruppe

• Prosjekteier: Adm dir ved UNN HF

• Prosjektplan bygger på mandatet
12.12.2016



Prosjektgruppe –føringer fra Helse Nord RHF
Odd Søreide Prosjektleder, innleid konsulent

Hege Andersen Direktørens stab UNN (sekretær)

Esben Haldorsen (Cristin Carlyle) Brukerrepresentant UNN

Bengt-Ole Larsen (Ann Mari Jenssen (vara)) Konsernverneombud HN

Ulla Dorte Mathisen Tillitsvalgt, UNN HF

Bjørn Bremer Rådgiver, Narvik kommune

Sverre H Evju Kommuneoverlege, Narvik 

Heidi E Laksaa Kommunalsjef Narvik

Arne Holm Kommuneoverlege Bardu

Jon Harr Overlege, UNN Narvik

Anne Marthe F Jenssen Overlege, UNN Narvik

Kari Fiske Seksjonsleder, føden, UNN Narvik

Rita P Martnes Avdelingsleder, UNN Harstad

Knut Kjørstad Avdelingsleder, UNN Tromsø
412.12.2016

13 medlemmer

4 fra kommunene
1 tillitsvalgt
1 hovedverneombud
1 brukerrepresentant



Arbeidsform

• Planlagt 6 arbeidsmøter (i Narvik)

• Faktum / beskrivelse 

• Kommunale tjenestetilbud med relevans for kirurgivirksomheten i Narvik

• Prehospitale tjenester, tilgjengelighet, transport- og reisetider, 
traumeorganisering og traumebehandling

• Fødetilbudet 

• Kirurgi (omfang, behov og utviklingstrender, beskrivelse av kirurgi-fagene, etc)

• Rekruttering, kompetanse, bemanning

• Aktivitets- og virksomhetsdata

• Status - andre mindre sykehus i Norge

• Leveranse/rapport til UNN HF innen 2. mars 2017, styrebehandling 29. mars
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Husk på

• Prosjektet beslutter ikke – gir grunnlag for beslutninger
• ”Analyser ---> vurderinger/forslag ---> beslutninger”

• Skillet mellom prosjektet og driftsmessige forhold
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Sykehusdiskusjonene

• Omstilling og omstillingsbehov –> pågående debatt

• Endringer -> ikke sykehus

• Krav om definisjon av minimums innhold i sykehus (spes de mindre 
sykehusene)

• Legeforeningen

• Aksjons- og støttegrupper for lokale (små) sykehus

• Enkeltpolitikere

• ”Fullverdig sykehus”? (”Folkebevegelsen for lokalsykehusene”)
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Skille mellom

Den alminnelige, åpne, kontinuerlige (og politiske) 
debatten

versus

Definisjons”makten” – de som utformer og iverksetter 
gjeldende politikk
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Fire typer sykehus

• Akuttsykehus
• Regionsykehus

• Stort akuttsykehus

• Akuttsykehus (lokalsykehusene i Helse Nord RHF)

• Sykehus uten akuttfunskjon
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Nasjonal Helse og sykehusplan 2016-2019
Foretaksmøte Helse Nord RHF 4. mai 2016

Mandatet fra Helse Nord RHF punkt 3 (side 4)



Definisjon akuttsykehus

Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt 
kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte 
hendelser. 

Foretaksmøtet presiserte at det blir lagt til grunn at dette kan skje ved å utnytte 
ressurser i helseforetaket som helhet. 

Akuttkirurgi dersom geografi og bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, 
tilgjengelighet til bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det 
nødvendig.

Foretaksmøte Helse Nord RHF 4. mai 2016

Mandatet fra Helse Nord RHF punkt 3 (side 4)
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Ulike typer sykehus – samarbeide i nettverk

Det skal fremdeles være en desentralisert og differensiert sykehusstruktur i Norge. 
Alle sykehus skal samarbeide i nettverk, små og store sykehus må samarbeide tettere.

Figur fra Helse Vest RHF –
Utredning Stord sjukehus 2016
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Hovedtrekk i sykehusbehandling

Akutte innl
120-140/1000 innb

Planlagte henv
> 300/1000 innb

Døgnbeh

Dagbeh/kir

Poliklinikk

Poliklinikk
1500/1000 innb
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50% av all kirurgi er dagkirurgi (opptil 70-80%)



UNN Narvik - utvikling innen rammen av et samlet helsetjenestetilbud til 
befolkningen i området
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UNN Narvik

Nordlandssykehuset HF

Universitetssykehuset 

(UNN)

Kommunene 

Ikt/telemedisin

Innbyggerne i 

sykehusområdet

Ikt/telemedisin

Fastlegene 

UNN Harstad

Private sykehus og avtalespesialister

9 kirurgiske spesialiteterCa 30 medisinske spesialiteter

Legevakt
(-ene)
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Andre sykehus
Helse Nord RHF

Andre sykehus
annet RHF

Privat sykehus  

• Hva ”styrer”
pasientstrømmer?

• Spesialisering
• Arbeidsdeling

• Hva former/skaper 
pasientpreferanser?

• Fritt sykehusvalg  



Antall og andel fra opptaksområdet som får kirurgisk behandling 
ved UNN Narvik - 2015
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Planlagt kirurgi Akutt kirurgi

Døgnbehandling Dagkirurgi Døgnbehandling Dagkirurgi

163 871 130 24

20 % 58 % 29 % 62 %

45 % 31 %

Kilde: SKDE 2016



Andel opererte pasienter ved UNN Narvik fra kommune

Planlagt døgn- og 
dagkirurgi

Akutt døgn- og 
dagkirurgi

Tysfjord 19 % 16 %

Ballangen 49 % 37 %

Narvik 51 % 39 %

Evenes 12 % 0 

Gratangen 32 % 32 %

Lavangen 32 % 15 %

Salangen 20 % 9 %

Bardu 27 % 25 %

Målselv 11 % 3 %

Andre kommuner UNN 
Tromsø

5 % 0,4 %

Kommuner UNN Harstad 3 % 0,6 %
12.12.2016 16

Kilde: SKDE 2016

”Lekkasje” ut av opptaksområdet?
Potensiale for auka aktivitet i Narvik (dagkirurgi)



UNN Narvik - utvikling innen rammen av et samlet helsetjenestetilbud til 
befolkningen i området
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UNN Narvik

Nordlandssykehuset HF

Universitetssykehuset 

(UNN)

Kommunene 

Ikt/telemedisin

Innbyggerne i 

sykehusområdet

Ikt/telemedisin

Fastlegene 

UNN Harstad

Private sykehus og avtalespesialister

9 kirurgiske spesialiteterCa 30 medisinske spesialiteter

Legevakt
(-ene)



Kirurgi - hvor kommer pasienten ved UNN Narvik fra (2015)?

UNN Narvik 
opptaksområde

UNN Harstad UNN Tromsø Utlendinger Andre utenfor 
HF/RHF

Kirurgi –
innleggelser (døgn)

77 % 2 % (21 pas) 12 % (172 pas) 1,7 % (25 pas) 9 % (129 pas)

Dagkirurgi 63 % 6 % (84 pas) 26 % (315 pas) - 4 % (52 pas)

Kirurgisk poliklinikk 86 % 2 % (154 pas) 8 % (697 pas) 0,8 % (73 pas) 4 % (376 pas)

Føde - sengepost 91 % - 6 % - (5 pas)

Føde - poliklinikk 94 % - 4 % - (16 pas)

Gynekologi - dag 64 % - 33 % (85 pas) - (5 pas)

Gynekologi - polikl 94 % 0,6 % (13 pas) 3 % (75 pas) - (5 pas)
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Kilde: Helse Nord LIS – styringsportal 2016 



Reise/utrykningstider
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Narvik
Harstad

Etter
ny bro



Trafikkulykker

12.12.2016 20Kilde: Statens vegvesen

2008 - 2013
Alvorlig skadde
2010 - 2016

Antall innleggelser for traume
Lokalsykehusets rolle i traumebehandling
Stabiliseringsfunksjon



Folketallet i kommunene 2016-2040

2016 2030 2040

De 7 kommunene 29144 28568 29084

Bardu 4019 4427 4659
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Kilde: SSB (MMMM-alternativet)
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Ofoten: Framskrivning folkemengde 67 år ++ (SSB)

2040

2030

2016

År

27% økning i antall eldre frem til 2030
40% økning i antall eldre frem til 2040
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Ny bro – opptaksområdet? Tema for diskusjon

• Endrer reisetid (nordvest/nord) – inn/ut

• Skal det endre det tradisjonelle opptaksområdet?
• Del av mandatet?
• Krever andre prosesser og annen type involvering 

(kommune/fastleger/befolkning)
• Vurdering av fremtidig behov/dimensjonering  utbyggingsprosjektet
• Historisk forbruk av kirurgiske tjenester. Hvor behandles pasientene? 

Potensialet i dagens opptaksområde

• Konsekvens?
• Endring ett sted ---> konsekvens et annet sted (små (marginale) sykehus)

• Valg av sykehus
• Fritt sykehusvalg for planlagt behandling
• Ikke like fritt for øyeblikkelig hjelp (”protokoll-styrt”)
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Hovedutfordringen

• Bemanning, rekruttering og kompetanse
• Medisinsk spesialisering (9 kirurgiske spesialiteter); generalisten/den 

generelle  kirurgen er ”på sotteseng” og forsvinner

• Fra ett vakt-team til flere parallelle

• Det er ikke realistisk med mange parallelle vakt-team ved mindre sykehus
• 5-8 leger i ett vakt-team

• Mange leger for å dekke vakt, hva skal de gjøre på dagtid?

• Befolkningen vil forvente god og relevant spesialistbehandling

• Spesialiseringen – trussel mot de minste sykehusene

• ”Alenegang” vs nettverk av sykehus – må fungere bedre enn i dag
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Avslutning

• Opplyse tema best mulig – beskrive virkeligheten slik den fremstår i 
dag

• Grunnlaget for å gi råd om fremtiden

• Må være mulig å enes om virkeligheten og grunnlaget for å komme 
med tilrådninger

• Uklar kopling mellom ”behov” og ”tilbud” til befolkningen
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