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

Legeforeningen takker for muligheten til å komme med innspill til Helse Nord sin rapport om 
sammenslåingen mellom Universitetetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Finnmarkssykehuset. 
Rapporten har vært på høring i Legeforeningens organisasjon, og denne høringsuttalelsen er vedtatt 
av Legeforeningens sentralstyre 18.3.20. Forslaget om sammenslåing av sykehusene kom i 
regjeringens politiske plattform, Granavold-plattformen i januar 2019. Beslutningen kom som lyn fra 
klar himmel, uten at ansatte, ledelsen ved sykehusene eller Helse Nord eller lokalmiløet hadde fått 
mulighet til medvirkning.  

Utredningen fra prosjektgruppen anbefaler at helseforetakene UNN og Finnmarkssykehuset ikke slås 
sammen. De skriver at det ikke er funnet indikasjon på at pasientbehandlingen i Troms og Finnmark 
vil bli styrket. En sammenslåing vil videre over mange år legge beslag på ledelseskapasitet og 
oppmerksomhet. Legeforeningen merker seg videre at prosjektgruppen mener det er stor risiko for 
at UNNs posisjon som region- og Universitetssykehus svekkes. 

Legeforeningen støtter prosjektgruppens anbefaling. I likehet med våre fagmiljøer, Regionutvalg 
Nord-Norge, lokalforeninger og ansatte i Nord mener vi det er feil å slå sammen Universitetssykeuset 
i Nord-Norge og Finnmarksykehuset. Styrken i den nordiske velferdsmodellen er dialog og samarbeid. 
Dette forslaget er et eksempel på det motsatte; en politisk hestehandel som er kommet inn i 
regjeringserklæringen uten å involvere og lytte til rådene fra dem det angår.Vi vil peke på flere 
utfordringer ved en sammenslåing i tråd med utredningen:  

• Det er ikke funnet noen indikasjon på at pasienttilbudet til befolkningen i Troms og Finnmark 
vil bli styrket ved en sammenslåing.  

• Det er stor risiko for at UNNs posisjon som region- og universitetssykehus vil bli svekket, og 
vil ikke føre til et styrket behandlingstilbud for den Nord norske befolkningen. UNN vil få økte 
lokalsykehusfunksjoner der forskning og høyspesialisert virksomhet må konkurrere om 
oppmerksomhet med sammenslåing og daglig drift. Ledere og ansatte vil måtte prioritere 
omfattende administrative oppgaver på bekostning av drift og utvikling av pasienttilbudet. 
Legeforeningen vil videre advare mot utilsiktede kostnader ved  sammenslåinger.  

• Det pekes på at UNN og Finnmarkssykehuset har allerede et godt samarbeid med felles 
tilhørighet til det regionale helseforetaket.  Legeforeningen vil peke på at dette samarbeidet 
må styrkes og videreutvikles særlig med tanke på utdanning og spesialisering av 
helsepersonell. Dette kan gjøres uten at helseforetakens slås sammen. 

• Legeforeningen ser utfordringen med stort kontrollspenn for samhandling mellom spesialist- 
og kommunehelsetjenesten. Et sammenslått helseforetak skal samhandle med 49 kommuner 
tilsvarende 12% av kommunene i landet og 35 prosent av landets areal. 



 
 
 
 
 

• Lange lederlinjer. Ledelse i form av fysisk tilstedeværelse på de ulike enhetene vil vanskelig 
kunne gjennomføres. Nedprioritering av kvalitetsarbeid. 

• Store gjennomføringsprosjekter ved Narvik, Hammerfest, Åsgård og innen IKT påvirkes 
potensielt negativt 

Behov for robuste fagmiljøer og samarbeid om utdanning av legespesialister: 

Utredningen konkluderer med at en sammenslåing til ett helseforetak ikke vil ha betydning for 
utdanning og spesialsiering av helsepersonell. Dette reguleres i stor grad på regionalt nivå, eller ved 
andre avtaler eller samarbeid uavhengig av foretaksstruktur.  

Legeforeningen vil presisere at fagmiljøene ved de små sykehusene er sårbare, og det må aktivt 
arbeides med rekruttering, frivillig ambulering, utveksling, samarbeid og faglig utvikling. Alle 
offentlige sykehus må ha robuste fagmiljøer med kapasitet til å ha leger i spesialisering, men sterk 
funksjonsdeling kan føre til at små sykehus blir mindre egnet som utdanningsinstitusjoner. Fra våre 
tillitsvalgte for Legeforeningen tilbakemldinger om at Finnmarkssykehuset på egen hånd ikke klarer å 
utdanne egne spesialister. Legeforeningen vil her anmode om at Helse Nord videreutvikler og styrker 
samarbeidet.  

 
Legeforeningen anbefaler på det sterkeste styret i Helse Nord å følge prosjektgruppens anbefaling og 
regjeringen om å reversere beslutningen om å slå sammen Universitetssykehuset i Nord-Norge og 
Finnmarksykehuset. 
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