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Til høringsinstanser og interessenter                               Tromsø 4. januar 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  
 
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.  
 
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 er opprettet for å gjøre utredningsarbeidet. 
 
Som minimum skal 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 skal vise hvordan befolkningens behov for slike tjenester skal ivaretas, inklusiv 
traumeberedskap. Fødetilbudet inngår i det akuttkirurgiske tilbudet og skal også vurderes. 
Dagens forslag til framtidig elektiv kirurgisk virksomhet likeså. Konsekvenser av eventuelle 
foreslåtte endringer i tilbudet skal analyseres og vurderes, særlig med hensyn til 
prehospitale-  og kommunale tjenester.  
 
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.  
 
Det er allerede tilrettelagt for å ta imot saksinnlegg og høringssvar, der enkeltindivider, 
organisasjoner og institusjoner kan ytre sin mening. Det ligger informasjon om 
fremgangsmåte og prosess på UNNs internettside  https://unn.no/om-oss/nasjonal-helse-
og-sykehusplan.  Her ligger også informasjon om oppdraget, bakgrunnsmateriale og 
prosjektgruppens arbeid. 
 
E-postadressen sykehusplan@unn.no kan benyttes for å sende inn høringssvar og 
saksinnlegg fram til 16. mars 2017. 
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Utredningen fra prosjektgruppen samt en risiko- og mulighetsanalyse vil foreligge 3. mars 
2017.  
 
I perioden 3. – 16. mars vil UNN invitere til en formell høring, der utredningen fra 
prosjektgruppen og ROS-analysen sendes til interessenter og samarbeidspartnere, herunder 
kommuner, fylkeskommuner, Fylkesmannen, helseforetak, universitet, brukerorganisasjoner 
m.fl.  
Gitt en noe kort høringsperiode bebuder vi høringen allerede nå, og oppfordrer til å bruke 
nettsiden til å sette seg inn i saksområdet.  
 
Som en tredje mulighet for å kunne utdype meninger om saken, planlegges en 
høringskonferanse i Narvik 16. mars. Her vil administrerende direktør, Tor Ingebrigtsen og 
styreleder i UNN, Jorhill Andreassen lytte til høringsinstanser og enkeltpersoner som ønsker 
å utdype og begrunne egne høringssvar. Tid og sted vil bli annonsert på nettsidene våre.  
 
Saken skal drøftes internt i UNN HF i perioden 7. – 14. mars (i hhv direktørens ledermøte, 
brukerutvalget, AMU og med foretakstillitsvalgte/vernetjeneste).  
Saken skal deretter styrebehandles ved UNN 29. mars, før styret i Helse Nord RHF 
sluttbehandler saken 29. april 2017.  
 
 
På vegne av adm. direktør Tor Ingebrigtsen, 
 
 
Hege Andersen, sekretariatsleder UNN HF 
Hege.andersen@unn.no tlf 776 26155 
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