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Arbeidsgruppe – kommunale tjenestetilbud med relevans for 
kirurgivirksomheten ved UNN Narvik.  1. november 2016. 

 

Representasjon 

Arbeidsgruppen har bestått av Sverre Håkon Evju kommuneoverlege Narvik kommune, Øivind 

Kongsjorden daglig leder Bardu legevakt, Lill-Tove Hanssen helse- og omsorgssjef Tysfjord kommune, 

Astrid Schøning enhetsleder Helsetjenester Narvik kommune, Barbro Hætta kommuneoverlege ETS, 

Stine Fedreheim helse- og omsorgsleder Evenes kommune og Heidi Eriksen Laksaa kommunalsjef 

Narvik kommune. 

 

Prosess 

Gruppen har hatt et møte for å klargjøre mandatet. Arbeidet med beskrivelse ble så fordelt mellom 

de fire legevaktsdistriktene som var representert i gruppen foruten pkt 1 som repr. fra Narvik sa seg 

villig til å beskrive. 

 

 

1. Gi en oversikt for folketallet i kommunene og SSBs befolkningsfremskrivning 2016-
2040 (etter MMMM-alternativet), evt supplert med data fra regionale 
befolkningsfremskrivininger 2016-2040.  

a. Det gis samlet antall innbyggere og fordeling på alderskategorier. 
 

Se vedlegg 4 (under) og 5 (eget vedlegg- excelfil) 

 

 

2. Legevakten(e) i kommunene; lokalisering, interkommunalt samarbeid og organisering. 
a. Bruk av observasjonssenger el. akuttsenger tilknyttet legevakten. 

 

Legevaktdistrikt Beskrivelse 

Målselv, Salangen, Bardu, 

Lavangen og Ibestad 

Legevakten i Bardu er en interkommunal løsning for kommunene. 

Legevakten er pr.nu fysisk lokalisert til Bardu og gamle Troms 

militære sykehus. I løpet av januar 2017 vil legevakten flytte til 

Setermoen sentrum og helsehuset.  

Legevakten styres av et styre bestående av Rådmenn fra 

medlemskommunene. Det er videre slik at Bardu er vertskommune 

og har arbeidsgiveransvar. Leder for styringsgruppa er Rådmannen i 

Bardu.  

Vaktordningen for leger er fordelt mellom medlemskommunene.  

På dagtid er det kommunenes egne legekontor som ansvar for akutte 

hendelser frem til kl 16.00. Fra kl 16 er det ikke faste krav til 

tilstedeværelses men vi har en uskreven regel om ca 30 minutters 
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oppmøteplikt i dette tidsrom. Legene har tilstedevakt på legevakta 

fra kl 23.00 frem til kl 08.00.  

Legevakten i Bardu har totalt 11 årsverk (sykepleierstillinger). Disse 

går tredelt turnus med 2 stk dag, 2 aften og 2 natt. Bemanning er 

gjort med utgangspunkt i at Legevakta også har ansvaret for 2 stk 

KAD senger.  KAD sengene er ikke ofte i bruk og fungerer etter mitt  

(Øivind) syn mer som observasjonssenger enn KAD senger.  

Evenes, Tjeldsund og 

Skånland 

ETS kommunene har interkommunalt legevaktsamarbeid ved ETS 

medisinske senter. Legevaktsentralen er 24/7 lokalisert til 

akuttmottaket UNN, Harstad og har tlf.nr. 116117. 

Åtte delt beredskapsvakt, og legevakten er ikke bemannet med 

annet personell.  

ETS kommunene har ca  5700 innbyggere.  

Legekontorene i ETS ligger ved bruk av bil mellom 30 og 45 minutter 

fra sykehuset i Harstad. ETS-distriktets ytterpunkter ligger totalt på 

det meste ca. 90 minutter unna Harstad under gode vær- og 

føreforhold. Geografien er spesiell og bør studeres på kart. 

Det er ikke knyttet observasjonssenger til legevakten.  Kommunene 

samarbeider om KAD senger som er lokalisert til legevakten i 

Harstad. 

Gratangen, Narvik og 

Ballangen 

Narvik interkommunale legevakt er et legevaktsamarbeid mellom 

Narvik, Ballangen og Gratangen som dekker totalt ca. 22480 

innbyggere (pr. 01.01.2016), derav Ballangen: 2256, Gratangen: 

1137, Narvik: 18787 

Mellom kl. 0800-1530 i ukedagene har hver enkelt kommune 

daglegevakt. For Narviks vedkommende fungerer dette ved at 

legesentrene bytter på å ha ansvar for daglegevakt, dvs. at det stort 

sett alltid er en «fastlege» som har vakt/tilgjengelig for oppkall på 

helseradio. Gratangen og Ballangen har kun et legesenter og der er 

lege i beredskap via helseradio på dagtid. Resten av døgnet dekkes av 

lege på vakt i det interkommunale samarbeidet.                                                                                                                                           

Legevaktordningen skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp 

og foreta nødvendig oppfølging.  Bemanningen på legevakten består 

også stort sett av fastleger fra de tre samarbeidskommunene, det er 

innført «ønsketurnus» for legevaktslegene og dette har ført til at vi 

har sjelden innleide vikarer utenom fast vikar vi som har tatt i 

gjennomsnitt 9 vakter pr. mnd. over flere år.  Fra 01.01.17 vil vi få 

ytterligere en «fastlege» som kommer til å gå mellom 8-10 vakter pr. 
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mnd. noe som vil føre til enda bedre kontinuitet og kvalitet på 

legevakten. 

Legevakt er underlagt akuttmedisinforskriften som ble trådte i kraft 

01.mai 2015. Herunder inngår også nasjonalt legevaktnummer for 

akuttmedisinsk hjelp (116 117) . 

Narvik interkommunale legevakt samarbeider med akuttmottaket 

ved UNN Narvik om sambruk av personell og er derfor et FAM (felles 

akuttmottak). Narvik legevakt bemannes sykepleiere, 

akuttsykepleiere og legevaktssykepleier.  Vi har til enhver tid 

vaktlege som er godkjent for allmennmedisin eller bakvakt hvis det 

er lege i vakt som ikke oppfyller kravene. 

Det er ikke knyttet observasjonssenger til legevakten.  Kommunene 

samarbeider om 3 KADsenger som er lokalisert ved Narvik REO (og 

som er i samme bygningsmasse). 

Tysfjord, Harmarøy 

og Steigen 

Tysfjord kommune har to legekontor, ett på Drag og ett i 

Kjøpsvik. 

Lokal legevakt: Kommunen har legevakt for innbyggerne på 

dagtid og kveld mandag – torsdag kl. 08.00 – 22.00, fredag fra 

kl. 08.00 – 15.00. Legene på hvert av kontorene har som 

hovedregel beredskap på dagtid på det kontoret de jobber fra. 

Etter kl. 15.00 mandag – torsdag har legene lokal legevakt etter 

egne vaktlister. 

Interkommunal legevakt: Hamarøy, Steigen og Tysfjord 

kommune har interkommunal legevakt på Innhavet mandag – 

torsdag fra kl. 22.00 – 08.00. Det er videre interkommunal 

legevakt fra fredag kl. 15.00 til mandag kl. 08.00 og i alle 

høytider. Vaktene fordeles mellom de tre kommunen med 1/3 på 

hver. 

Legene har ikke hjelpepersonell tilgjengelig på lokal og 

interkommunal legevakt. Det er ikke knyttet observasjonssenger 

til legevakten. Tysfjord kommune samarbeider med Ballangen, 

Evenes, Gratangen og Narvik om KAD senger. 

Tysfjord kommune er tilknyttet Bodø legevaktsentral. 
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3. Beskrive beredskapsarbeidet i kommunene med vekt på akutte kirurgisk skader; 
avtaler mellom sykehusene (foretaket) og kommunene, etablert praksis. 

 

Alle kommunene har vedtatt Tjenesteavtale 11 (vedlegg 3) mellom UNN HF og kommunene om 

Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 

 

Legevaktdistrikt Beskrivelse 

Målselv, Salangen, Bardu 

og Lavangen 

Kjenner ikke til at de finnes konkrete avtaler på dette utover 

tjenesteavtale 11. Det er likevel sånn at Bardu og Målselv på grunn 

av Forsvarets store tilstedeværelse i våre kommuner har et betydelig 

ansvar i det øyeblikket det er masseskader på forsvarsansatte. 

Tidligere hendelser som f.eks Rustadulykka (tak raste ned over 

forsvarspersonell) så stilte forsvaret opp med betydelige ressurser.  

Evenes, Tjeldsund og 

Skånland 

Se generell kommentar. Ambulansesentralen i ETS ligger på 

Evenskjer rett ved legesenteret i Skånland kommune. Evenskjer er 

det største tettstedet i ETS og et viktig handelssenter. Her ligger også 

Skånland sykehjem. 15-20 min kjøring nord fra Evenskjer og 

forbi/under Tjeldsundbra ligger tettstedet Sandstrand som har 

"sykehjemmet" Sandstrand Bo- og Servicesenter. Tjeldsundbrua 

forbinder fastlandet med Hinnøya i vest der byen Harstad ligger i 

nord og kan en sjelden gang være stengt pga. sterk vind. Som regel 

varer det ikke så lenge. Ca. 30 minutters kjøring videre nordover fra 

Sandstrand og forbi Tovik ligger Grov der det også er omsorgsboliger 

bemannet av hjemmesykepleien. 10 minutter øst fra Evenskjer ligger 

Breistrand som nok er det mest sentrale punktet i ETS-regionen. 

Gratangen, Narvik og 

Ballangen 

Ved ulykker og akutte situasjoner rykker legevaktslege ut hvis 

han/hun anser dette som nødvendig.  Dette er en situasjon som hver 

enkelte lege må vurdere fra gang til gang ut fra tilgjengelige ressurser 

på stedet samt avstand fra/til legevakten.  Det kan være vanskelig 

hvis en hendelse er i ytterkant av distriktet og legen blir værende 

lenge langt unna legevakten. Da må det vurderes å kalle inn en ekstra 

lege. 

Narvik legevakt har godt samarbeid med andre kommunale instanser 

som kan være aktuelle å samarbeide med, som f.eks kommunalt 

kriseteam, fastleger og også spesialisthelsetjenesten. Narvik 
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kommune har også inngått avtale med Ofoten Brann om bistand fra 

akutthjelpere. 

Tysfjord, Harmarøy 

og Steigen 

Beredskap: Tysfjord kommunes beredskap for akutte kirurgiske 

skader er forankret i legevaktsordningen, samt 

ambulansetjenesten i Kjøpsvik og Drag. Ambulansebåt er på 

vakt 24 timer i døgnet og transporterer pasienter og personell 

mellom Drag, Kjøpsvik og Musken samt inn til 

bosetninger/hytter i de tilstøtende fjordene i kommunen. Fra 

Nord-Salten Legevakt på Innhavet har legen ikke mulighet til å 

rykke ut. Dette har blant annet medført en særavtale med UNN 

Narvik som tillater legen å legge inn direkte i Narvik uten 

legetilsyn, da dette av praktiske årsaker ofte vil være for 

tidskrevende. Se vedlegg 3 

Geografiske utfordringer: Transporttiden av akutte kirurgiske 

pasienter er en stor utfordring i Tysfjord kommune. 

Transporttiden er avhengig av hvilken side av fjorden legen 

oppholder seg på og hvor pasienten er. Bosetningene i fjorden 

har vesentlig lengere transporttid til legekontoret enn de som 

bor på Drag og i Kjøpsvik. Når ambulanse og lege rykker ut er 

avstanden selvsagt dobbelt så lang.  Pasientene flyttes ofte til 

legekontoret til vurdering/stabilisering før videre transport. 

Fra Kjøpsvik er det ca. 80 minutter til UNN Narvik med 

ambulanse. Fra Drag er det 160 minutter til Nordlandsykehuset 

med ambulanse. Transport Kjøpsvik-Drag med ambulansebåten 

tar 25 minutter og dobbelt så lang tid, hvis ambulansebåten må 

rykker ut fra motsatte side av pasienten. Ambulansebåten er 

stasjonert i Kjøpsvik. I tillegg kommer tilkallingstiden samt på- 

og avstigning av pasient og personell.   

Flere av bosettingene i fjordene har ikke 

helikopterlandingsplass, noe som er en vesentlig utfordring ved 

akutte skader.  Tidevann og vindforhold kan gjøre adgangen til 

visse bosettinger/hytter vanskelig med ambulansebåt. 

Meteorologiske forhold, spesielt på vinterhalvåret, begrenser 

bruken av helikopter og enkelte ganger også bruken av 

ambulansetransport da veier til Narvik/Bodø kan være stengt.  

Type av skader: I 2015 har de hyppigste akutt kirurgiske 

innleggelsesårsaker fra Tysfjord kommune vært (ut fra 

hyppigheten): beinbrudd inkl. brudd/alvorlig prolaps i rygg og 

nakke, traumatiske bindevevskader uten brudd, dype kutt i hud, 
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skader etter arbeidsulykke (typisk øyeskader 

traumatisk/knusningsskade hånd), akutt abdomen (kirurgisk), 

brannskader hud, skade etter suicidalforsøk, veitrafikkulykke 

multi-traume, aortaaneurisme, ØNH relatert akutt kirurgiske 

sykdom, pneumothorax, amputasjon traumatisk, 

drukningsulykke. 

 

 

4. Rutiner og praksis og arbeidsdeling mellom kommunehelsetjenesten (legene) og AMK-
sentral ved alvorlige skader/ulykker. 

 

Generelt for alle gjelder at lege i vakt er tilknyttet Nødnett. Legen blir derfor kalt opp fra AMK ved 

behov og kan videre stå i kontinuerlig kontakt med AMK.  Norsk indeks for medisinsk nødhjelp brukes 

for å vurdere hastegrad og behov for utrykning. 

 

Legevaktdistrikt Beskrivelse 

Målselv, Salangen, Bardu 

og Lavangen 

Ved alvorlige ulykker og hendelser vil det gjøres en vurdering om 

hvorvidt lege og eventuell sykepleier rykker ut fra Legevakt. Vi har pr 

nu ingen fast praksis på dette og vurderingen gjøres ut ifra sårbarhet 

for andre hendelser.  

Skjer hendelser langt unna selve legevakta (f.eks Ibestad) vil det å 

sende ut lege og sykepleier sette legevakta i en sårbar situasjon over 

et for langt tidsrom.  

Evenes, Tjeldsund og 

Skånland 

Se generell kommentar.  

Gratangen, Narvik og 

Ballangen 

Se generell kommentar.  

Legevakten har stående klar ferdig pakket utstyr (klær, lykt m.m) slik 

at legen kan rykke ut. I gitte situasjoner avklares det mellom AMK, 

akuttmottak UNN Narvik og legevaktslege om det også skal sendes ut 

anestesipersonale (lege/sykepleier).  

Tysfjord, Harmarøy 

og Steigen 

Legen på vakt i kommunen bruker Nødnett og kommuniserer 

direkte med AMK. AMK vil ofte kontakte legen direkte via 

radioterminalen (mot tidligere via legevaktsformidlingen). Når 

det gjelder bestilling av ambulansebåt eller helikopter fra 

Evenes eller Bodø (sikringen) er det legen som kontakter AMK. 

Legen inntar ofte en sentral koordinerende rolle da Tysfjord er 

en grensekommune med to AMK-sentraler og legevaktsentralen 

ved Bodø Legevakt. På den interkommunale legevakt kommer 

det enda en legevaktsentral å forholde seg til, HT-safe i 

Hamarøy kommune. Akutt transport av pasienter mellom de to 

sidene av fjorden er en spesielt utfordrende 
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koordineringsoppgave. Det krever samhandling med 2 AMK 

sentraler, ambulansebåt, minimum to ambulanser, vakthavende 

kirurg på sykehus og til tider også vakthavende anestesilege på 

en av de to helikoptrene. I tillegg kommer selve akuttarbeidet 

med pasienten. Tysfjord kommune har god erfaring med at 

legen rykker ut til akutte kirurgiske skader sammen med 

ambulansepersonell. 

 

Vedlegg 1- 5 (nr 5 i egen excel-fil) 
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Vedlegg 1: Arbeidsgruppens oppdrag 

 

Arbeidsgruppe – kommunale tjenestetilbud med relevans for 
kirurgivirksomheten ved UNN Narvik.  
 

Stortinget behandlet Nasjonal helse- og sykehusplan 17. mars i år. Etter påfølgende foretaksmøte og 

styrebehandling, utarbeidet Helse Nord et mandat for oppfølging.  

Oppdraget UNN HF har fått fra Helse Nord RHF er å utrede innhold og organisering av kirurgisk 

akuttberedskap og traumeberedskap, fødetilbud og elektiv kirurgi, og utrede løsninger for framtidig 

akuttberedskap. Se prosjektmandat fra Helse Nord av 05.07.2016 i linken under: 

https://unn.no/om-oss/nasjonal-helse-og-sykehusplan 

Arbeidet er organisert med en prosjektgruppe oppnevnt av adm. dir. UNN HF. Prosjektgruppen har 

behov for statusbeskrivelse/faglige innspill til arbeidet.  

Arbeidsgruppen for kommunale tjenestetilbud med relevans for kirurgivirksomheten ved UNN Narvik 

skal gi innspill til prosjektet ved å beskrive følgende: 

 

1. Gi en oversikter for folketallet i kommunene og SSBs befolkningsfremskrivning 2016-
2040 (etter MMMM-alternativet), evt supplert med data fra regionale 
befolkningsfremskrivininger 2016-2040.  

o Det gis samlet antall innbyggere og fordeling på alderskategorier. 
 

1. Legevakten(e) i kommunene; lokalisering, interkommunalt samarbeid og organisering. 
o Bruk av observasjonssenger el. akuttsenger tilknyttet legevakten. 

 

2. Beskrive beredskapsarbeidet i kommunene med vekt på akutte kirurgisk skader; avtaler 
mellom sykehusene (foretaket) og kommunene, etablert praksis. 

 

3. Rutiner og praksis og arbeidsdeling mellom kommunehelsetjenesten (legene) og AMK-
sentral ved alvorlige skader/ulykker. 

 

Arbeidsgruppen skal inneholde sykepleiefaglig- og legefaglig kompetanse med deltagelse fra mer enn 

2 kommuner. Arbeidsgruppen ledes av NN (utfylles). Ansvarlig for koordinering av arbeidet: 

Kommunalsjef Heidi E Laksaa (Narvik kommune). 

Frist for arbeidet: 1. november 2016 

Vedlegg 2 samarbeid Nord-Salten og UNN (2 sider) 

https://unn.no/om-oss/nasjonal-helse-og-sykehusplan
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Vedlegg 3: tjenesteavtale (4 sider) 
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  XX KOMMUNE  

  

  

  

  

  

  

Tjenesteavtale nr 11  

  

mellom  

  

XX kommune  

  

og   

  

Universitetssykehuset Nord–Norge HF  

  

om  

  

Omforente beredskapsplaner og planer for den 

akuttmedisinske kjeden  
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Parter  

Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).  

  

Bakgrunn  

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 
11.    

  
Plikten til å utarbeide omforente beredskapsplaner er slått fast i helse- og omsorgstjenesteloven og i 
spesialisthelsetjenesteloven. I henhold til overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan (2007) 
skal kommuner og helseforetak samordne sine beredskapsplaner. Fylkesmannen er, som sektor- og 
samordningsmyndighet, tillagt en sentral rolle i samordning og koordinering.  Det vises også til 
forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og 
sosial beredskap (2001-07-23).  

  
”Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” (2005-03-18), har som formål å 
”bidra til å sikre at befolkningen får faglig forsvarlige akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ved 
behov for øyeblikkelig hjelp, ved at det stilles krav til det faglige innholdet i de  

akuttmedisinske tjenestene, krav til samarbeid i den akuttmedisinske kjede og krav til samarbeid 
med brann, politi og hovedredningssentralene.”   

  
I forskriften pkt 4 Samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene, heter det:   

  
”De regionale helseforetakene og kommunene skal sikre en rasjonell og koordinert innsats i 
de ulike leddene i den akuttmedisinske kjeden, å sørge for at innholdet i disse tjenestene er 
samordnet med de øvrige nødetatene, hovedredningssentralene og andre myndigheter.  
Organiseringen av de akuttmedisinske tjenestene skal legges til rette slik at personellet i 
disse tjenestene får trening i samhandling. Ved etablering og drift av akuttmedisinske 
tjenester skal tjenestene kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune- og 
regiongrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett.”  

Formål  

Gjennom denne avtale forplikter partene seg til i å videreføre og utvikle samarbeidet innenfor krise- 
og katastrofebredskap, og i utvikling av den akuttmedisinske kjede. Når det gjelder samarbeid om 
akutthjelp for enkeltpasienter er dette omhandlet i andre tjenesteavtaler (nr.3 og  

5).
 
  

Virkeområde  

Avtalen omfatter helse- og omsorgstjenestens ansvar og oppgaver i den akuttmedisinske kjeden, 
herunder krise- og katastrofeberedskap, og er avgrenset mot redningstjenester som ligger under 
Justis- og Politidepartementet v/ Hovedredningssentralen (HRS). Samvirkeprinsippet medfører dog at 
ressursene ved behov stilles til rådighet for HRS.  



13 

 

  
Den akuttmedisinske kjede omfatter medisinsk nødmeldetjeneste, kommunalt helsepersonell i vakt, 
legevaktsentral, bil-, båt, og luftambulanser og mottak for akuttinnleggelser i kommuner og 
helseforetak.  

Samarbeid innenfor krise- og katastrofeberedskap  

Partene plikter å:  

1. Samordne og dele egne planer for sosial- og helsemessig beredskap for større ulykker, kriser 
og katastrofer. Dette gjelder bl.a.:  

  
a) utarbeide Risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for planlegging (ROS-analyser)  
b) utarbeide og revidere beredskaps- og katastrofeplaner  
c) samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelser   
d) utarbeide planer for forsyning og forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og 

medisinsk utstyr  
e) beskrive varslings- og krisekommunikasjon   
f) samarbeide om opplæring og vedlikehold av kunnskap og kompetanse i krisehåndtering   
g) innkallingsrutiner for personell   

2. Samarbeide med andre nødetater (som brann/redning og politi, redningstjeneste), 
samfunnssektorer og frivillige organisasjoner for å sikre helhetlige beredskapsplaner og 
krisehåndtering.  

Samarbeid om planer og samhandling i den akuttmedisinske kjede  

Partene plikter å samarbeide om utvikling av de akuttmedisinske tjenester slik at tilbudet samlet blir 
tilgjengelig og av god kvalitet.    

Dette gjelder bl.a.:  

  
a) holde hverandre oppdatert om faktisk tilbud i de ulike tjenester i kjeden som sikrer at 

pasienter så raskt som nødvendig kommer frem til riktig behandlingssted/-nivå  
b) holde hverandre fortløpende oppdatert og drøfte planer i forkant av eventuell endring i 

faktisk tilbud, jfr. pkt a).  
c) avklare innhold og kvalitet i døgntilbud for øyeblikkelig hjelp funksjoner, for å unngå 

overlapping i, og usikkerhet omkring hvilket tilbud som gis hvor  
d) etablere rutiner som sikrer god informasjonsutveksling og kommunikasjon i akuttmedisinske 

situasjoner, herunder i planlegging, mottak og bruk av nytt nødnett som er under utbredelse 
nasjonalt  

e) avklare og beskrive ansvar, roller og rutiner for utrykning og samhandling i akutte situasjoner 
(alvorlig sykdom og traumer)i henhold til gjeldende lovverk, avgrenset mot syketransport 
(transport av pasienter som ikke trenger ambulanse) og luftambulanse  

f) delta i og følge opp nasjonale og regionale satsinger innenfor prehospital akuttmedisin  
g) partene skal tilrettelegge for at vaktpersonell i den akuttmedisinske kjeden har nødvendig 

kunnskap om system, ansvar og roller  
h) ta initiativ til, og delta i, trening og øvelser  

  
UNN skal  
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Tilrettelegge for opplæring og trening til personell som inngår i lokale akuttmedisinske team, 
herunder kurs som Kommune -BEST (Bedre og systematisk traumetrening i kommunehelsetjenesten)  

  
XX kommune skal  
  
Delta i tilrettelagt opplæring og øvelser. Partene dekker sine egne kostnader. Der det er naturlig bør 
øvelser søkes koordinert med andre etater.  

  
Partene bør samarbeide om informasjon til, og opplæring overfor andre instanser og innbyggerne for 
å heve den allmenne beredskap i befolkningen.   

  

Avvik  

Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom x kommune og UNN vedrørende avvik og 
håndtering av uenighet.  

Uenighet  

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale 
mellom xx kommune og UNN.  

Varighet, revisjon og oppsigelse  

Avtalen trer i kraft fra 1.2.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny 
avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.  

  
Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering.   

  
Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.  

  
Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres eller 
erfaringer tilsier behov for dette.  

Dato og underskrift  

   
Sted og dato:  Sted og dato:  

    
   
      
    

 
For … kommune  For Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
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 Vedl 4: Tabell: Folkemengde Ofoten og Sør-Troms. 1. januar 2016 etter alder 

   Narvik  Divtasvuodna - Tysfjord  Evenes Ballangen  Gratangen Loabák - Lavangen Bardu Salangen 

0 år 200 14 11 30 11 6 41 16 

1-5 år 1020 83 74 109 49 66 222 89 

13-15 år 593 47 55 102 42 49 156 89 

16-19 år 945 88 67 128 54 49 169 184 

20-44 år 5932 544 360 633 309 274 1464 608 

45-66 år 5571 626 417 829 328 278 990 660 

6-12 år 1429 165 94 198 77 101 335 169 

67-79 år 2051 299 222 379 167 154 459 321 

80-89 år 828 86 81 112 76 60 140 78 

90 år eller eldre 218 22 19 36 24 14 43 16 

 
  
 

Vedl 5: Framskrivninger 2016-2040 kommunene i Sør-Troms og Ofoten (eget vedlegg excel) 

 


