
Høringssvar fra Den norske legeforenings Regionutvalg Nord-Norge; Utredning av 
sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF 
 
FIN - Finnmarkssykehuset HF 
UNN - Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
RU - Den norske legeforening Regionutvalg Nord-Norge 
Dnlf - Den norske legeforening 
LIS - Leger i spesialisering 
 
Medlemmene i RU representerer medlemmene i Nordland-, Troms- og Finnmark Legeforeninger, legene i 
spesialisthelsetjenesten ved alle de fire helseforetakene, legene i primærhelsetjenesten i 
hele Nord-Norge, og Dnlfs yrkesforeninger i Helse Nord RHF. 
 
Rapporten er skrevet av en brett sammensatt gruppe med representanter fra relevante instanser og grupper, 
og gjenspeiler et grundig arbeid der man har tatt med de forskjellige aspektene av en 
sammenslåing av FIN og UNN. 
 
RUs vurdering er at rapporten er balansert. Den gir tydelige og sterke signaler om at det er en overvekt av 
negative konsekvenser, og også at det er påfallende vanskelig å finne positive argument for en sammenslåing 
av FIN og UNN. 
 
Allerede nå har FIN og UNN et unikt samarbeid som i mange tilfeller oppleves som sømløst. Dette 
gjelder både pasientbehandling, utdanning og undervisning. 
Vår vurdering er at en sammenslåingsprosess vil fjerne fokus fra den sterke og etablerte samarbeidskulturen 
mellom de to helseforetakene og i stedet få motsatt effekt. I dette samarbeide ligger også utdanning og 
praksis for medisinstudenter og LIS i de to helseforetakene. 
 
RU mener likevel at det finnes potensiale i å arbeide både med å opprettholde, fordype og optimalisere 
samarbeidet mellom FIN og UNN. Dette er noe som vi mener gjenspeiles i rapporten. En rask teknologisk 
utvikling med bruk av virtuelle møterom til utdanning, undersøkelser og behandling støtter også opp rundt 
det at et fordypet samarbeid er en bedre utnyttelse av både 
menneskelige og økonomiske resurser enn sammenslåing. 
 
Vår samlede vurdering er at de negative konsekvensene ikke bare vil treffe universitetssykehuset og 
lokalsykehusene i spesialisthelsetjenesten, men også samarbeidet med kommunehelsetjenesten i berørte 
kommuner, og andre samarbeidsaktører, negativt. Dette da det blir altfor mange kontaktflater og forskjellige 
kulturer, i et enormt geografisk område, for et enkelte HF å forholde seg til. Ikke minst da det samtidig som 
det skal opprettholde universitetssykehusfunksjon og drive forskningsarbeid.  
 
RU støtter fortsatt samarbeid mellom FIN og UNN og fraråder sammenslåing av helseforetakene. 
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