
Høring- Utredning sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Finnmarkssykehuset HF

Fagforbundet takker for muligheten til å komme med innspill til utredning sammenslåing av 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF. Fagforbundet støtter 
anbefalingene som utredningen konkluderer med.

Fagforbundet er tilfreds med den brede medvirkningen Helse Nord har lagt opp til i denne 
utredningen. At det har vært representanter fra andre helseforetak utenfor Helse Nord bidrar 
også til at rapporten får større legitimert.

Fagforbundet merker seg at det er en samlet enighet om konklusjonene i prosjektgruppen.

Fagforbundet har spilt inn følgende både muntlig og skriftlig til helseministeren på hva en 
utredning skal inneholde:

 Utredning må skje av Helse Nord med brei involvering av foretakene
 Faglige fordeler av en ny organisering
 Gjennomgå tidsbruk, ressursbruk, økonomi
 Involvering av fagforeningene aktivt i prosess på alle nivå
 Belyse særskilte utfordringer for Finnmarkssykehuset
 Belyse særskilte utfordringer og oppgaver i et universitetssykehus
 Gjennomgå grundig ivaretakelse av lokalsykehusene
 Gjennomgå andre muligheter/modeller enn sammenslåing, for å styrke samarbeid mellom 

foretakene
 Se på erfaringer fra lignende prosesser
 God og brei høring, med frister som lar dette bli ei god involvering (foretak, ansatte, 

kommuner, brukerorg.)

Følgende temaer som har vært utredet

 Region- og universitetssykehusfunksjonene
 Samhandling og samarbeid med kommunene 
 Ledelse og organisasjon
 Pågående gjennomføringsprosjekter

I tillegg har følgende temaer vært en del av utredningen

 Pasienttilbudet
 Helsepersonell – Utdanning, spesialisering, rekruttering, stabilisering og fagutvikling
 Helsetilbudet til den samiske befolkning
 Lokalsykehusfunksjonene, inkludert det desentrale og det pre-hospitale tilbudet



 Foretaksgruppen i Helse Nord
 Økonomiske og juridiske vurderinger

Fagforbundet er tilfreds med hva som er blitt utredet.

 

Det er særlig for fire av temaene som er utredet, at prosjektgruppen mener en sammenslåing vil 
kunne gi negative effekter for målsettingen om et styrket desentralisert pasienttilbud og et 
styrket region- og universitetssykehus. Det er konsekvensene for region- og 
universitetssykehusfunksjonene, hvordan samarbeidet og samhandlingen med kommunene vil 
bli påvirket, et endret og mer komplekst fokus for ledelse og organisasjon, samt pågående 
utviklingsarbeid ved de to helseforetakene og i helseregionen.

Fagforbundet mener rapporten taler for seg selv, og Fagforbundet fraråder på det sterkeste å se 
bort fra de klare og enstemmige rådene fra både prosjektgruppen og enstemmigheten i styret i 
Helse Nord.

Vi vil spesielt påpeke følgende bekymringer:

 UNN vil bli utvannet i forhold til sine primære oppgaver som går på behandling av spesielle 
tilfeller, forskning og undervisning på universitetsnivå

 Det vil medføre manglende lokal styring og identitet, for stort og komplekst område å styre 
på.

 Ingen faglige- eller pasientrelaterte argumenter for gjennomføring
 Unødvendige omstruktureringer
 Feil bruk av ressurser og midler
 Dårlig tilbakemelding/erfaringer fra Harstad/Narvik/UNN om tidligere lignende prosesser der 

alt ennå ikke er helt på plass
 Mange byggeprosjekter igangsatt, flytting av ansvar og drift for disse vil være uheldig og ikke 

ønskelig
 Man ser heller ingen andre tungtveiende argumenter for å gjennomføre dette.
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