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Høringsuttalelse Oppfølging Nasjonal helse- og sykehusplan- aktivitet ved UNN Narvik

Ofoten regionråd viser til Stortingsvedtaket i forbindelse med vedtak 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.»
Ofoten regionråd ser at en samlet prosjektgruppe anbefaler at UNN Narvik skal ha traumemottak og
døgnkontinuerlig akuttkirurgisk beredskap. Traumemottaket skal, som nå, tilfredsstille regionale- og
nasjonale kvalitetskrav. Flertallet presisere at det skal være bløtdelskirurger i døgnvakt. Dette støtter
Ofoten regionråd. Vi viser til Nasjonal kompetansetjeneste for Traumatologi som anbefaler døgnvakt
for bløtdelskirurg og anestesilege ved akuttsykehus. Vedrørende akuttkirurgi mener Ofoten regionråd,
som flertallet i prosjektgruppen, at det er viktig å opprettholde dagens nivå med mulighet for å
vurderer eksempelvis magesmerter hele døgnet, døgninnleggelse ved behov og behandle de
hverdagslige årsakene til magesmerter. Dette vil spare mange, særskilt eldre, belastende transport for
vurdering og behandling ved annet sykehus. God dialog med fagmiljø UNN Tromsø sikrer gode
vurderinger og beslutninger.
Med hensyn til elektiv kirurgi vurderer vi det som positivt at en samlet prosjektgruppe ser behov for
økt ortopedisk aktivitet ved UNN Narvik. Flertallet presiserer at dette innebærer en økt vaktberedskap
på kveld og i helg. Dette støtter Ofoten regionråd. Det synliggjøres også gode muligheter for økt
elektiv kirurgisk aktivitet ved UNN Narvik innen gastrokirurgi, urinveiskirurgi, gynekologi og om
mulig plastikk-kirurgi. Flertallet vil opprettholde gastroenterologisk kirurgi som døgnaktivitet
(innleggelse) og det støtter Ofoten regionråd. Vi oppfordrer UNN HF til å følge Stortingets vedtak og
UNN HF sin egen Strategiske utviklingsplan gjennom å flytte mer elektiv virksomhet til UNN Narvik
og UNN Harstad. Dette for både å sikre UNN Tromsø sin region- og universitetssykehusfunksjon samt
bærekraftige kirurgiske fagmiljøer ved akuttsykehusene (Narvik og Harstad).
UNN HF har et felles opptaksområde. Ved ferdigstillelse av Hålogalandsbrua får 42 000 innbyggere
UNN Narvik som sitt nærmeste sykehus. Ofoten regionråd mener dette får betydning både for
tidskritisk behandling (traume, akuttkirurgi og føde) samt pasientstrømmer ved elektiv virksomhet.
UNN HF må sikre en hensiktsmessig og dynamisk funksjonsfordeling mellom de tre sykehusene i
UNN HF slik at de sammen dekket befolkningens behov, at akuttfunksjonene fordeles slik at
pasientgrunnlag og rekrutteringen sikrer forsvarlige, bærekraftige og stabile tilbud.
En omforent prosjektgruppe anbefaler videreføring av Fødeavdeling ved UNN Narvik. Dette støtter
Ofoten regionråd. Vi ser utfordringen ved gynekologbemanning og følger flertallets vurdering av
behov for en solid og godt forankret rekrutteringsprosess. En slik prosess må gis tilstrekkelig tid,

ressurser og ledelsesmessig forankring. Herunder støtter Ofoten regionråd også opprettelse av LISstilling da dette har en kjent rekrutterende effekt. Regionrådet vil advare mot mindretallets rigide
tidsangivelse på rekrutteringsarbeidet og vurderer 12 mnd. som et urealistisk mål for rekruttering av
tre faste gynekologer.
Rekruttering og endringer i spesialitetsstruktur vurderes som viktige momenter når framtidig aktivitet
ved UNN Narvik skal beskrives. Spesialitetsstrukturen med sitt innhold er ikke ferdig avklart. Blant
annet er læringsmål for LIS 2 og LIS 3 ute på høring. Ofoten regionråd har tiltro til at
Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet legger til rette for en spesialitetsstruktur som
ivaretar akuttsykehusenes behov for (bløtdels)kirurger med tilstrekkelig kompetanse til å håndtere
generelle akuttkirurgiske tilstander. Ofoten regionråd ber UNN HF planlegge for rotasjonsplaner for
spesialister og utdanningskandidater. Dette både for å sikre gjennomgående god kvalitet i behandling
og gode utdanningsløp. I slike planer må alle tre sykehusene benyttes. UNN Narvik får gode
tilbakemeldinger som læringsarena for utdanningskandidater og vi mener dette må utnyttes videre.
Nasjonal helse- og sykehusplan framhever behovet av at sykehus samarbeider i nettverk. Lokalt ser vi
blant annet dette gjennom at legene ved UNN Narvik ofte konfererer med leger ved UNN Tromsø.
Ofoten regionråd oppfordrer UNN HF til å i større grad utnytte den muligheten som ligger i samarbeid
mellom sykehusene.
Med hensyn til den gjennomførte risiko- og mulighetsanalysen er Ofoten regionråd kjent med at det i
prosjektgruppen ble etterlyst en tidligere igangsettelse av dette arbeidet. I tillegg ble analysen sluttført
før de endelige anbefalingene i prosjektgruppen var klare. Dette mener vi er en svakhet ved analysen.
Vi etterlyser også en mer omfattende beskrivelse av konsekvensene for UNN Harstad og UNN
Tromsø ved eventuelle endringer i drift ved UNN Narvik, herunder også konsekvenser for
ambulansetjenesten. Ofoten regionråd vil fremheve de befolknings- og næringsmessige konsekvensene
for regionen dersom sentrale funksjoner som fødeavdeling og akuttkirurgisk tilbud reduseres eller
fjernes.
Flertallet i prosjektgruppen har gitt uttrykk for at utredningsprosessens siste fase hadde en dårlig
prosess-styring, som medførte manglende rom for diskusjoner på alternative løsningsforslag. Ofoten
regionråd mener dette er beklagelig og uakseptabelt i en utredning som er så viktig for befolkningen i
vårt område.
Avslutningsvis trekker vi fram følgende fra 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.» Ofoten regionråd mener disse momentene er
tilstede i vår region og hensynene blir ivaretatt gjennom flertallets anbefalinger og ber derfor UNN HF
følge dette opp i sin videre behandling av saken.
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