
Høringssvar fra Tromsø kommune vedrørende Utredning av sammenslåing 
av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF 
 
 
Tromsø kommune slutter seg til anbefalingene og hovedkonklusjonene i rapporten fra 
prosjektgruppa om ikke å slå sammen Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Finnmarkssykehuset HF.  
 
Tromsø kommune vil spesielt trekke fram følgende: 
 
1. Region- og universitetssykehusfunksjonene 
 
Tromsø kommune deler bekymringene til prosjektgruppa om at en sammenslåing av 
helseforetakene kan bety at fagmiljøene i Tromsø i større grad må ivareta og følge opp 
lokalsykehusfunksjoner, stedenfor å ha oppmerksomheten rettet mot regionsykehusoppgaver 
og det høyspesialiserte behandlingsansvaret et universitetssykehus skal inneha for hele den 
nordnorske befolkning.  
 
Det er også viktig å merke seg at en sammenslåing vil føre til en virksomhet med mange 
lokaliseringer spredt på et område som er større enn Danmark, Nederland og Sveits til 
sammen. 
 
2. Samhandling UNN - kommunene 
 
Samhandlingsreformen forutsetter et tett samarbeid mellom helseforetaket og kommunene. Et 
sammenslått helseforetak skal forholde seg til 49 kommuner, tilsvarende 12% av kommunene i 
landet og 35% av landets areal. Det sier seg selv at det vil kreve store ressurser å få til en 
samlet utvikling i samarbeidet med kommunene. Tromsø kommune deler prosjektgruppas 
bekymring over hvor mye ressurser et slikt samarbeid med så mange ulike kommuner vil 
kreve, med stor risiko for at dette samarbeidet vil bli vanskeliggjort og nedprioritert. 
 
3. Pasienttilbudet 
 
Erfaringene fra sammenslåingsprosessen av sykehusene i Narvik og Harstad med UNN HF har 
ikke vist at løsninger kan breddes ut i hele organisasjonen, med samlet mindre bruk av arbeids 
og ledelseskraft. Det er altså først og fremst den lokale forankringen som er avgjørende for 
implementering av gode løsninger.  
 
På bakgrunn av at gjennomgangen av kvalitetsdata i rapporten viser at det ikke er noen 
systematiske forskjeller mellom helseforetakene, ser ikke Tromsø kommune at pasienter har 
noe kvalitativt å vinne på at sykehusene organisatorisk tilknyttes et region- eller 
universitetssykehus. 
 
4. Helsepersonell 
 
Tromsø kommune er enig med prosjektgruppa i at det ikke foreligger gode argumenter for at 
det vil bli mer fokus på forskning og utdanning ved en sammenslåing.  Tvert i mot vil region- og 
universitetssykehusfunksjonene kunne bli nedprioritert pga. det økte ansvaret for 
lokalsykehusfunksjonen. Dette vil kunne gå ut over for eksempel utdanningen av 
helsepersonell. 
 



5. Den samiske befolkningen 
 
Tromsø kommune  ser at det kan være både fordeler og ulemper for utviklingen av 
helsetilbudet til den samiske befolkningen ved en sammenslåing. Det samiske vil kunne få 
større oppmerksomhet i et større FOU-miljø, men det er også en fare for at den samiske 
klinikken som er opprettet i Finnmarkssykehuset HF vil kunne få en mindre synlig posisjon i et 
sammenslått foretak. Tromsø kommune mener det er viktig at dette arbeidet videreføres og 
videreutvikles i Finnmarkssykehuset HF.  Vi konstaterer at Sametinget også støtter 
hovedkonklusjonen i rapporten. 
 
6. Økonomi 
 
Prosjektgruppa mener en sammenslåing vil føre til økte kostnader på kort og mellomlang sikt. 
Den er mer usikker på virkningene på lang sikt. Når vi ser på de enorme avstandene og det 
store antall kommuner som et sammenslått helseforetak vil omfatte, vil det ikke være opplagt 
at man kan forvente økonomiske fordeler på lang sikt. Tvert imot. Tromsø kommune støtter 
prosjektgruppas vurderinger om at det ikke er noe å hente økonomisk ved en sammenslåing. 
 
KONKLUSJON 
 
Tromsø kommune støtter anbefalingene og hovedkonklusjonene i rapporten Utredning av 
sammenslåing av Universitetssykehuset i Nord-Norge HF og Finnmarksykehuset HF. Tromsø 
kommune ser ikke at rapporten har kommet med noen sterke argumenter for at en 
sammenslåing av helseforetakene vil føre til bedre spesialisthelsetilbud til befolkningen i 
Nord-Norge. 
 
 


