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Universitetssykehuset Nord-Norge 
 
 
UTTALELSE OM NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN-STEDLIG LEDELSE 
 
Sør-Troms regionråd viser til referanse 2016/5422-1, invitasjon til innspill til nasjonal 
helse- og sykehusplan-stedlig ledelse. 
 
Innledningsvis ønsker rådet å presisere at kommunene er det lovmessige/lovpålagte 
forvaltningsnivået, mens regionrådene er et konsensusråd. Vi mener derfor at UNN har 
tatt en god beslutning om å utsette fristen og involvere alle kommuner i denne saken, og 
anbefaler at dette blir innført som praksis i fremtidige innspills- og høringssaker. 
 
Innspillet gjelder for både Harstad og Narvik sykehus, som begge er regionens 
lokalsykehus. 
 
Grunnlag 
I henhold til ref., fungerer dagens modell på den måten at sykehusene sine avdelinger og 
seksjoner er underlagt, og rapporterer til et totalt antall av 9 klinikksjefer i Tromsø.  
Koordinering, prioritering og samhandling må således skje mellom klinikksjefene før 
iverksetting på sykehusene. 
Ifølge LOU-rapporten fra 2012 fører dette til mangelfull koordinering og samhandling, 
samt lange og tunge beslutningsveier. Dette understrekes også av innspillet fra Harstad 
kommune i denne saken. 
 
Drøfting 
Det er vanskelig å se for seg at man kan oppnå bedre koordinering og samhandling, med 
enklere og smidigere beslutningsveier, uten at sykehusene har en lokal ledelse med 
helhetlig ansvar og beslutningsmyndighet.   
Samtidig er det vesentlig at det faglige blir ivaretatt på en måte som er betryggende, og 
som ivaretar likhet i pasientbehandlingen. Det trenger imidlertid ikke være et 
motsetningsforhold mellom helhetlig, stedlig ledelse og behovet for faglig forsvarlig 
pasientbehandling, da dette kan reguleres med fornuftig delegering/avstemming av 
ansvar og roller. 
 
Anbefaling 
Sør-Troms regionråd anbefaler at det etableres en stedlig ledelse både på Harstad og 
Narvik sykehus, med helhetlig ansvar og beslutningsmyndighet. Leder bør plasseres på 
nivå med klinikksjefene og rapportere direkte til direktøren ved UNN.  
 
Med hilsen 
 
        
Dag Sigurd Brustind       Sturla Bangstad 
Leder         Daglig leder 
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