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Hovedutvalg for oppvekst og omsorg.  

Saksfremlegg 

Høring- Regional utviklingsplan for helse- Nord  

 

Gamvik kommune takker for muligheten til å komme med innspill til forslaget til regional 
utviklingsplan 2023-2038. 

 

Kommune sektoren opplever store rekrutteringsutfordringer. Vi støtter tiltaket helse- Nord foreslår.  Det 
må jobbes så fremoverlent som mulig i forhold til desentraliserte utdanningssteder for sykepleiere og 
øvrig helsepersonell
 for å øke rekruttering i møte med det demografiske utfordringsbildet 

Samhandlingsformen har satt nye og store krav til kommunen. Dersom vi ikke lykkes med samarbeid om 
rekruttering og kompetansefordeling er det stor fare for at kommunene ikke vil klare å ivareta den stadig 
sykere pasient. Helse- Nord
 må passe på at kommunen kan ta imot denne type pasient med faglig kompetanse.  

Gamvik kommune er svært positiv til at Helse-Nord har ambisjoner om å være ledende på å bruke 
teknologi til medisinsk avstandsoppfølging. Dette vil gi oss nye arbeidsformer og innbyggerne som kan 
benytte seg av denne type helsetjeneste,
 fritas for belastningen som lang reisevei medfører.  

Det vi savner er et eget punkt som omhandler beredskap. Det gjelder kriseberedskap ift krig, men også 
beredskap ift strømstans/klimaendringer og andre tema som kan hindre distriktsbefolkningens behov for 
helsehjelp.  

 

Mvh Gamvik kommune/ ved helse- og omsorgsleder
 

Unni Mari Lindstrøm
 

ADVARSEL: Denne eposten kommer fra utsiden av din organisasjon. Ikke klikk på lenker eller åpne 
vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. 



 
 
Innspill til høringsutkast til Regional utviklingsplan for Helse-Nord 

 

 

Vi vil gjerne at det belyses i høringsutkast til Regional utviklingsplan for Helse- Nord, de 
utfordringer som oppstår når Finnmarkssykehusene får reisestopp pga.
 økonomiske konsekvenser. Hvordan kan det forhindres at det blir reise stopp iblant annet 
spesialhelsetjenesten. Distriktene er den store taper, og svekket tilbudet går utover sårbare barn 
og unge. Tilbudene har de siste årene blitt revidert og dette er en
 stor bekymring for spesielt oppfølging av barn og unge ute i distriktene som bor langt fra 
sykehus og Psykiatri hjelp. VI er bekymret for oppfølging våre barn trenger. 

Forslag: 

Spesialisthelsetjenesten skal forplikte seg til å følge opp sårbare grupper i distriktene.  Barn skal 
prioriteres, og økonomiske restriksjoner skal ikke forårsake reisestopp til distriktene.  

   

 

Mvh. 

Forebyggende barne- og ungdomsteam i Gamvik kommune (FBU) 
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Unni Mari Lindstrøm
Helse og omsorgsleder
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