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Høringsuttalelse oppfølging nasjonal helse- og sykehusplan 
 

Narvikregionen Næringsforening representerer om lag 350 bedrifter i Narvikregionen (Bardu, 

Salangen, Lavangen, Gratangen, Evenes, Narvik, Ballangen og Tysfjord) med om lag 5000 

sysselsatte.  

 

Vi har gjennom mange år vært opptatt av å ha et fullverdig og godt sykehus i Narvik. Dette 

engasjementet forsterket seg da vi i 2015 etablerte «Sykehusalliansen» som en del av 

Narvikregionen Næringsforening. Siden da er det brukt store ressurser på å jobbe faglig, 

faktabasert og seriøst med mange vanskelige spørsmål som er reist i forbindelse med den nye 

nasjonale helse- og sykehusplanen.  

 

Vi har lest rapporten fra prosjektgruppen og risiko- og mulighetsanalysen med stor interesse;  

 

Vi er fornøyd med at en samlet prosjektgruppe anbefaler at UNN Narvik fortsatt skal 

ha traumemottak og døgnkontinuerlig akuttkirurgisk beredskap. Vi presiserer at dette 

også må innbefatte bløtdelskirurger i døgnvakt, slikt flertallet i prosjektgruppen har 

anbefalt.  

 

Vi vil også fremheve viktigheten av at fødeavdelingen videreføres og at det settes 

realistiske mål for når rekruttering av tre nye gynekologspesialister skal være gjort. Å 

gjennomføre dette på kun 12 måneder slik mindretallet foreslår, virker urealistisk. Vi 

oppfordrer UNN til å prioritere rekrutteringsarbeidet og avsette nødvendige ressurser 

til dette og involvere ansatte på UNN Narvik i dette arbeidet.  
 

Vi viser for øvrig til uttalelsen som er sendt fra Narvik kommune. Dette er en uttalelse vi 

støtter fullt ut.  

 

Det er nok noe uvanlig at en næringsforening setter av og bruker så store ressurser på arbeid i 

slike saker. Våre medlemmer gir imidlertid tydelige tilbakemeldinger på at dette er noe av det 

viktigste vi kan arbeide med.  

 

I en medlemsundersøkelse vi gjennomførte høsten 2016 sier over 90 % av de som svarte at 

opprettholdelse av døgnkontinuerlig akuttkirurgisk beredskap ved UNN Narvik har stor 

betydning for næringsutviklingen i regionen. Over 95 % svarte at det har stor betydning at 

fødeavdelingen opprettholdes og 87 % svarte at en nedleggelse av fødeavdelingen vil bidra til 

at unge mennesker velger å flytte fra vår region.  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Avslutningsvis inviterer vi UNN til et samarbeid om en positiv utvikling av sykehuset i 

Narvik. Narvikregionen Næringsforening ønsker f.eks. å bidra i rekrutteringsarbeidet for nye  

stillinger ved UNN Narvik. Vi arbeider også med å legge til rette for tilflyttere og har fokus 

på «bolyst» som også vil ha betydning for ansatte ved sykehuset i Narvik.  

 
 

Med vennlig hilsen 

 

      
Frank Sundermeier       Kjetil Moe 
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