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Høringsuttalelse fra Hålogalandsrådet: 

Utredning sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Finnmarssykehuset HF 

 
Bakgrunn 
Grunnen til utredningen ligger i Granavoldplattformen, vedtatt 17. januar 2019, 

der man i forbindelse med regionreformen ønsket at Finnmarksykehuset skulle bli 
en del av UNN.  Helse Nord RHF fikk i oppdrag å utrede konsekvensene av en 
sammenslåing i foretaksmøtet 7. mars 2019. 

 

Hålogalandsrådets syn på utredningen 
Hålogalandsrådet støtter konklusjonen i prosjektgruppens anbefaling, og er 
likeledes i sterk tvil om at en sammenslåing vil føre til bedre helsetjenester.  

«Samlet anbefaler prosjektgruppen at helseforetakene Universitetssykehuset 
Nord-Norge og Finnmarkssykehuset ikke slås sammen», dette betyr at vi også 
ønsker at foretaksstrukturen bevares slik som i dag: «Etter prosjektgruppens 
vurdering, vil målsettingen om å styrke det desentraliserte tilbudet i Finnmark og 

det spesialiserte tilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge, best kunne 
oppnås innenfor dagens foretaksstruktur» 

En organisasjonsendring er ressurskrevende, og vil måtte ta fokus bort fra 

sykehusenes primæroppgaver som er å levere god pasientbehandling.  I tillegg vil 
en slik endring kreve stor ledelseskapasitet og endre fokus for fagkompetansen 

ved sykehusene.   
 
Videre er risikoen stor for at man går inn i en svært langvarig 

sammenslåingsprosess der innsatsen er høy og gevinstene fraværende eller lave, 
både økonomisk og faglig.  Utvikling av spesialisttilbudet ved UNN, og det 

desentraliserte tilbudet ved Finnmarssykehuset synes å bli bedre ivaretatt 
gjennom to organisasjoner enn gjennom en sammenslått organisasjon. I tillegg, 

Deres ref.: 

 

Deres dato: 

 

Saksbehandler: 

Sigbjørn Per Elias Astrup 

Telefon: 

 

Vår dato: 

20.02.2020 

Vår ref.: 

2020/1280 /   



 

 

2 

kan en langvarig sammenslåingsprosess føre til at forsking og utdanning ved UNN 
blir nedprioritert. 

Sammenslåingsprosesser er også økonomisk krevende og vil høyst sannsynlig øke 
kostnadene på mellomlang sikt, mens de langsiktige økonomiske konsekvensene 
synes å være høyst usikre.   

 
 

 

 

Med hilsen 

 
 
Rune Edvardsen Sturla Bangstad 

Leder Daglig leder 
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