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Finnmark legeforening støtter i sin helhet “Utredning sammenslåing av Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF” av 31.10.2019.   

Ut over denne rapporten ønsker Finnmark Legeforening å belyse en annen problemstilling 
som berører tanken om at større enheter gir bedre kvalitet:  

De regionale helseforetakene har siden 01.03.19 overtatt ansvaret for å utdanne 
spesialistene sine selv.  Man kunne forvente en sammenslåing av Finnmarkssykehuset og 
UNN ville forenkle utdanningsløpene og også gi høyere kvalitet på utdanningen. Som det 
redegjøres i Helse Nords rapport om sammenslåing vil ikke sammenslåing har stor betydning 
for spesialiseringsløpene i Helse Nords lokale helseforetak da det allerede foreligger 
tilstrekkelig fagavtaler for formålet.  

Utfordringen slik vi opplever det er at Helse Nord i seg selv blir for liten til å ivareta en 
tilstrekkelig bredde på alle spesialiseringsløpene. For eksempel ønsker flere leger i 
spesialisering innen ortopedi ved Finnmarkssykehuset å ha sin gruppe 1 tjeneste ved 
Ullevål, men blir etter ny ordning tvunget til å ha denne ved UNN.  

Finnmark legeforening forstår, men støtter ikke, rasjonale bak en proteksjonistisk holdning i 
utdanning av spesialister i Nord Norge. Ved å hindre utdanningskandidater i få gruppe 1 
tjeneste i andre helseforetak unngår man til en viss grad å miste kandidatene ved at de blir 
igjen i andre helseregioner. Samtidig, ved å velge denne strategien mister Helse Nord 
muligheten til å følge det faglige nivået til de andre helseregionene.  

Finnmark legeforening frykter at et resultat av sammenslåing av Finnmarkssykehuset HF og 
UNN HF vil være at leger i spesialisering i Finnmark vil få ytterligere redusert mulighetene til 
å gjennomføre sin gruppe 1 tjeneste i andre helseregioner. 
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