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Høringsuttalelse – fremtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap, 

fødevirksomhet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik 

Lokalt driftsråd UNN Harstad har i ekstraordinært møte 14.3.17 behandlet høringen om 

fremtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi ved UNN 

Narvik og avgir følgende uttalelse: 

 

Fødevirksomhet: 

Anbefalingen fra Lokalt driftsråd UNN Harstad er at det bør være bare en fødeavdeling i Ofoten 

og Sør-Tromsregionen i fremtiden. 

 

Rapporten bekrefter tidligere rapporter i Helse Nord regi som anbefaler at det ikke er behov og 

grunnlag for mer enn en fødeavdeling i Ofoten og Sør-Troms.  

Det er i tillegg begrenset tilgang på gynekologspesialister for å opprettholde faglig forsvarlighet. 

Til sammenligning med andre steder er den geografiske avstanden ikke større enn at det vil være 

en forsvarlig reiseavstand; forutsatt en god følgetjeneste. UNN Harstad har en god og stabil 

bemanning på kort og lang sikt. Fødeavdelingen bør derfor ligge i Harstad. 

 

 

Kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi: 

Lokalt driftsråd UNN Harstad støtter rapportens kap 8.2.1 med følgende presiseringer: 

 

- Ortopedi: 

Lokalt driftsråd UNN Harstad støtter anbefalingen i rapporten om å styrke elektiv ortopedi ved 

UNN Narvik på dagtid. 

Forutsetningen er at all ø-hjelpskirurgi (frakturkirurgi) utføres ved et annet sykehus, og at det 

kun skal utføres elektiv kirurgi ved UNN Narvik. 

 

Driftsrådet påpeker viktigheten av at tilbudet er forutsigbart ved at det er systemavhengig og 

ikke personavhengig.  

For å sikre kvaliteten på frakturkirurgi på ø-hjelp er det nødvendig å ha en god og stabil 

bemanning, samt mengdetrening. Dette er en forutsetning for rekruttering og utdanning av 

ortopedspesialister. 
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- Gastrokirurgi: 

Lokalt driftsråd UNN Harstad støtter rapportens anbefaling om at gastrokirurgi skal opphøre 

som døgnaktivitet ved UNN Narvik. 

 

Den nye spesialiststrukturen gjør at kirurgifagene blir stadig mer spesialisert og det kreves egne 

vaktlinjer. Rekruttering og tilgang på spesialister vil i fremtiden være vanskelig, noe som krever 

at vi må samle spesialistene på færre steder. Mengdetrening for å opprettholde den faglige 

kvaliteten vil derfor være avgjørende for å sikre fremtidig utdanning og rekruttering.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Lokalt driftsråd UNN Harstad 


