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Høringssvar - Framtidens tilbud innen kirurgisk akuttberedskap,
fødevirksomhet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik
Det vises til de to rapportene som omhandler framtidig tjenestetilbud for akuttberedskap, elektiv
kirurgi, fødevirksomhet og berørte fagområder ved UNN Narvik.
Fylkesrådet vil presisere at alle innbyggerne i Nordland skal ha tilgang til gode og trygge
helsetjenester. Det er viktig at Helse Nord tilbyr gode spesialisthelsetjenester av høy kvalitet til hele
landsdelens befolkning. Befolkningen i Nordland har krav på samme helsetilbud i rimelig nærhet
som resten av landet.
Fylkesrådet har merket seg at prosjektgruppa er delt i sine anbefalinger.
Vi har også lagt merke til at det ble gjort en presisering i mandatet til prosjektgruppa, der det
fokuseres på funksjonsfordeling mellom de tre sykehusene i UNN, og at grunnlaget for drift av
sykehuset i Tromsø ikke skal svekkes. Dette kan oppfattes som begrensninger på hvilke tilbud som
kan gis i Narvik.
Fylkesrådet mener at det er viktig at tilbudet innen akuttberedskap, elektiv kirurgi og
fødevirksomhet opprettholdes og ivaretas fullt ut ved sykehuset i Narvik. Det må settes inn
nødvendige ressurser og tiltak for å oppfylle kravene som stilles til slik virksomhet.
Vi viser til Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av St.meld 11 (2015-2016) Om
nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) der det framkommer: «Stortinget ber regjeringen
gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for at de regionale helseforetakene starter
en prosess med å flytte mer av den elektive kirurgien i foretaket til akuttsykehusene, der det ligger
til rette for dette, for derigjennom å styrke den generelle kirurgiske kompetansen ved disse
sykehusene.». Dette viser at det er politisk vilje og ønske om å bevare og styrke denne
helsetjenesten.
Fylkesrådet støtter for øvrig de synspunktene som framgår av Narvik kommunes høringssvar
gjennom vedtak i Narvik formannskap 9. mars sak 017/17.
Det vises til blant annet Stortingets vedtak: «Stortinget ber regjeringen sørge for at sykehus som i
dag har akuttkirurgisk tilbud, fortsatt vil ha dette når hensynet til pasienten gjør det nødvendig, og
kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt».
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Fylkesrådet mener at disse momentene er til stede i den den berørte regionen og at hensynene blir
ivaretatt gjennom flertallets anbefalinger. Vi ber derfor UNN HF følge dette opp i sin videre
behandling av saken.
Med vennlig hilsen
Ingelin Noresjø
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
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