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Til høringsinstanser og interessenter                               Tromsø 3. mars 2017 

 

Invitasjon til å gi innspill til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) sin 

oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan – framtidig organisering av kirurgisk 

akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik  
 
Administrerende direktør ved UNN HF vil med dette invitere til en bred høring av (1) 
Prosjektrapport og (2) Risiko- og mulighetsanalyse som er utarbeidet som en del av 
oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan. Begge dokumentene finner du på UNN 
internettsider (også via intranett for ansatte).  

 

Høringsfrist  
Dette er en elektronisk høring, og innspill sendes til sykehusplan@unn.no i løpet av 
perioden 3. -16. mars 2017. Grunnet korte høringsfrister, ble varsel om høring sendt alle 
høringsinstanser i januar 2017, og elektronisk ”postkasse” for høringsinnspill etablert 
ved prosjektoppstart.  

 

Høringsinstanser 
Ansatte, tillitsvalgte, vernetjeneste og brukerutvalg, praksiskonsulent, 
klinikker/stabsenheter og driftsråd ved UNN HF. Kommunene i Troms og Nordland, 
Sametinget, Fylkeskommunene og Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark. 
Helseforetak i regionen, Regionalt brukerutvalg, tillitsvalgte og vernetjeneste. 
Brukerorganisasjoner og eldreråd, universitetene og samarbeidede private 
helseinstitusjoner i regionen. I tillegg er lokale aksjonsgrupper knyttet til bevaring av 
UNN Narvik invitert.  

 

Lokale høringskonferanser 
I tillegg til en tradisjonell høring, arrangeres det to høringskonferansen lokalt i Narvik. 
Torsdag 16. mars kl 1400 inviteres brukere, kommuner og andre interessenter i 
området omkring UNN Narvik til å møte direktør og styreleder for å underbygge og 
utdype egne høringsinnspill. Mandag 20. mars kl 1300 gis de ansatte ved UNN Narvik en 
tilsvarende mulighet til å underbygge og utdype egne høringsinnspill i møte med 
direktøren. Her vil også representanter fra ledelsen i Helse Nord RHF møte.  

 

Videre prosess 
Prosjektrapport, risiko- og mulighetsanalyse og høringsinnspill vil utgjøre grunnlaget 
for direktørens anbefaling ovenfor UNN sitt styre. Styret skal gi sin anbefaling til Helse 
Nords styre, i styremøte 28.- 29. mars 2017. Helse Nords styremøte er satt til 18. april.  
UNN har fått i oppdrag å utrede framtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap, 
fødevirksomheten og elektiv kirurgi ved UNN Narvik. Det er en del av Helse Nord RHF sin 
oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan.  
 

http://www.unn.no/
https://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger%20etc/Nasjonal%20helse-%20og%20sykehusplan%20%282016%29/Utredning%20kirurgisk%20akuttberedskap/Kirurgisk_akuttberedskap_elektiv_kirurgi_f%c3%b8detilbud_endelig_rapport_UNN_HF.pdf
https://unn.no/Documents/Om-oss/Utredninger%20etc/Nasjonal%20helse-%20og%20sykehusplan%20%282016%29/Utredning%20kirurgisk%20akuttberedskap/Kirurgisk_akuttberedskap_elektiv_kirurgi_f%c3%b8detilbud_risiko_og_mulighetsanalyse_UNN_HF.pdf
https://unn.no/om-oss/nasjonal-helse-og-sykehusplan
https://unn.no/om-oss/nasjonal-helse-og-sykehusplan
mailto:sykehusplan@unn.no
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Bakgrunn 
UNN er bedt om å utrede løsninger som kan være bærekraftige over tid gjennom en grundig 
gjennomgang av aktuelle problemstillinger. Arbeidet skal bidra til at utformingen av 
tjenestetilbudet blir framtidsrettet og at løsningene som foreslås ivaretar faglig kvalitet og 
utvikling, pasientsikkerhet og økonomiske rammer. En bredt sammensatt prosjektgruppe 
ledet av professor i medisin, Odd Søreide ble opprettet for å gjøre utredningsarbeidet. 
 
Som minimum skulle det utredes et døgnkontinuerlig generelt akuttkirurgisk tilbud (på nivå 
med dagens) og et døgnkontinuerlig akuttkirurgisk tilbud som minimum har vurderings- og 
stabiliseringskompetanse og kompetanse til å håndtere komplikasjoner etter egen planlagt 
kirurgi.  
 
Utredningen skulle vise hvordan befolkningens behov for slike tjenester skal ivaretas, 
inklusiv traumeberedskap. Fødetilbudet inngår i det akuttkirurgiske tilbudet og skulle også 
vurderes. Dagens forslag til framtidig elektiv kirurgisk virksomhet likeså. Konsekvenser av 
eventuelle foreslåtte endringer i tilbudet skulle analyseres og vurderes, særlig med hensyn til 
prehospitale-  og kommunale tjenester.  
 
Prosjektgruppens anbefalinger er gjengitt i kapittel 1 i rapporten (1). Alternative 
løsningsforslag er risiko- og mulighetsanalysert (2). 
 
Arbeidet har stor betydning for befolkningen, og skal baseres på åpenhet, kommunikasjon, 
medvirkning og involvering. Berørte interessenter kan delta gjennom høringsinnspill før 
foretakets ledelse kommer med sine anbefalinger. Det inviteres derfor til en bred og åpen 
høringsprosess.  
 
 
 
Utredningen fra prosjektgruppen samt en risiko- og mulighetsanalyse ble overlevert 
administrerende direktør Tor Ingebrigtsen 2. mars 2017. Vi oppfordrer alle som har en 
mening om å benytte seg av denne muligheten. 
 
 
 
 
På vegne av adm. direktør Tor Ingebrigtsen, 
 
 
Hege Andersen  
rådgiver direktørens stab UNN HF 
Hege.andersen@unn.no  
tlf 776 26155 
 

http://www.unn.no/
mailto:Hege.andersen@unn.no

