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Høringsuttalelse fra Driftsrådet Narvik vedrørende fremtidig organisering av kirurgisk 
akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik 
 
 
Driftsrådet UNN Narvik vil etter framlegging av rapporten «Oppfølging av Nasjonal helse- og 
sykehusplan Utredning av Kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte 
fagområder ved UNN Narvik» takke alle dem som lagt ned engasjement og tid på saken! 
  
Driftsrådet UNN Narvik vil til UNN HF ved administrerende direktør, som prosjekteier rette 
noen spørsmål vi vurderer som viktige i saken  
 
Oppdraget til UNN HF fra Helse Nord RHF var å utrede innhold og organisering av kirurgisk 
akuttberedskap og traumeberedskap, fødetilbudet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik som 
oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan.  
I presiseringen av mandatet fra Helse Nord RHF står det at det skal etableres en 
hensiktsmessig og dynamisk funksjonsfordelingen mellom de tre sykehusene i UNN HF slik 
at de sammen dekker befolkningens behov. At akuttfunksjonene skal fordeles slik at 
pasientgrunnlag og rekrutteringen sikrer forsvarlige, bærekraftige og stabile tilbud, og at 
grunnlaget for drift av region- og universitetssykehusfunksjonen ikke svekkes.  
 
Hvordan er dette utredet i nåtid, og hvordan er dette vurdert for fremtiden ?  
 
Driftsrådet UNN Narvik mangler informasjon i rapporten om hvordan UNN HF ser for seg at 
gitte kriterier fra Helse Nord RHF skal oppfylles.  
I tillegg mangler Driftsrådet UNN Narvik historisk og fremtidsanalyse av de to øvrige 
sykehusene UNN Tromsø og UNN Harstad så vel som  demografisk/geografisk synsvinkel 
som organisatorisk/resursmessig.  
En slik analyse ville klargjøre hvilke ressurser og hvilke begrensninger som nå foreligger i 
UNN HF for å oppfylle Helse Nord RHF’s kriterier. Dette er en forutsetning for å organisere 
for fremtiden.  
 
I tråd med dette mangler Driftsrådet Narvik konsekvens og mulighetsanalysen for UNN 
Tromsø og UNN Harstad, vær og en for seg, men fremfor alt alle tre sammen i forhold til 
hverandre som del av en felles organisasjon UNN HF.  
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Hensikten med Nasjonal helse- og sykehusplan er å møte utfordringene i fremtidens 
helsetjeneste (demografi, geografi, kompetanse, ressurser, økonomi) gjennom organisering av 
sykehus i nettverk for sikring av hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid om 
pasientforløp, bemanning og utdanning.  
 
Driftsrådet UNN Narvik etterlyser analyse og plan for hvordan dette skal gjøres i UNN HF 
med ivaretakelse av faglig kvalitet og utvikling, pasientsikkerhet og innenfor gitte 
økonomiske rammer. 
 
Hvordan skal treenigheten UNN Tromsø, Unn Harstad og UNN Narvik i felleskap 
tilfredsstille pasientene i UNN’s nedslagsfelt for fremtiden ? 
 
Driftsrådet UNN Narvik ser frem til en beslutning fra Helse Nord RHF 18 april 2017 der 
organisering og fordeling av helsetilbudet mellom de tre sykehusene i UNN med felles 
opptaksområde med klar funksjons- og oppgavefordeling tydelig fremgår. 
  
Det blir en historisk beslutning med konsekvenser og muligheter for tre sykehus: UNN 
Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik - å bygge fremtidens spesialisthelsetjeneste for 
befolkningen i nord. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Lokalt driftråd UNN Narvik 


