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UNN Narvik i dag

Psykisk helse og rus:
• Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, Håkvik

• 12 senger psykisk helsevern
• Voksenpsykiatrisk poliklinikk
• Ambulant team

• Russeksjonen Narvik, Håkvik
• 30 plasser, rus

- av disse 8 plasser til avrusning

Somatikk:
Lokalsykehus på Sykehushaugen i Narvik
• Akuttmottak, samlokalisert med kommunal legevakt
• 30 sengers felles sengepost medisin, kirurgi og ortopedi
• 5 operasjonsstuer
• Poliklinikk med., kir., ort., hud, ØNH, m.m.
• Fødeavdeling med 7 senger og poliklinikk
• Kreftenhet
• Dialyse
• Habilitering
• Diagnostikk (lab., Rtg og MR)
• Pasienthotellsenger i sykehuset
• m.m.



Nye UNN Narvik

• Kostnadsramme på 2,6 milliarder kroner
• UNN og Helse Nord RHF sendte i november 

2017 lånesøknad til Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

• Gladmelding til morgenen i dag 
• Forprosjekt i 2018 og 2019
• Planlagt byggestart i 2019 
• Ferdigstillelse i 2022/2023



• Høsten 2018 pågår det bygging  
av adkomstvei i tunnel fra E6

• Tunnelmassene benyttes til å 
stabilisere og forberede 
byggegrunnen for sykehuset

Framdrift



https://unn.no/om-oss/nytt-sykehus-i-narvik



Somatikk

HVA gjør vi?

Rus

Psykisk helse

Somatikk



I prioritert rekkefølge

Overordnede krav til prosjektet

• Tjenestetilbudet innen somatikk, psykisk helsevern og spesialisert 
rusbehandling skal fysisk samlokaliseres, herunder en felles 
hovedinngang for alle pasientkategorier

• Pasientrommene skal være ensengsrom 

• Nye UNN Narvik skal legge til rette for en dreiningen i 
pasientforløpene fra døgn til dag og poliklinikk

• Nye UNN Narviks funksjon skal sees i sammenheng med UNN HF 
sine øvrige funksjoner samt primærhelsetjenesten sine funksjoner 
i lokalsykehusområdet



forts. overordnede krav til prosjektet

• Pasient- og brukermedvirkning skal være et viktig fundament 
for kontinuerlig å forbedre kvaliteten på eksisterende 
tjenester samt utvikle nye tjenester i Nye UNN Narvik

• Smittevern, bedriftshelsetjenesten, vernetjenesten og 
tillitsvalgte skal ha en reell medvirkning i planlegging, 
gjennomføring og ibruktakingen av Nye UNN Narvik

• Ivareta overordnede nasjonale og regionale føringer for 
organisering og drift av lokalsykehus



forts. overordnede krav til prosjektet

• IKT og e-helseløsninger benyttes til å effektivisere og modernisere både den 
daglige kliniske driften, støttefunksjoner samt til fasilitering av undervisning 

• Bygget skal være tilstrekkelig fleksibelt til at endringer i funksjonsdelingen 
mellom UNN sin ulike lokasjoner kan ivaretas

• Løsningene skal ivareta moderne krav til miljøvennlig byggeprosess og drift. 
Nye UNN Narvik skal i byggefasen og i driften av det ferdig sykehusbygget 
være miljøvennlig og bærekraftig

• Nye UNN Narvik skal ha et forsvarlig fysisk, kjemisk, biologisk, psykososialt og 
organisatorisk arbeidsmiljø



HVA gjør vi?

Helsehus

Furumoen sykehjem



Pasientens helsetjeneste
Vi ønsker å utvikle pasientenes helsetjeneste ved hjelp 
av moderne drifts-, teknologiske- og bygningsmessige 
løsninger.

i. hver enkelt pasient skal oppleve respekt og åpenhet

ii. gjennom samvalg få delta i beslutninger om egen behandling og 
hvordan den skal gjennomføres

iii. pasientene skal oppleve helhetlige og sammenhengende tjenester 
også mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

iv. etablere gode arenaer og systemer for informasjonsutveksling, 
veiledning og kompetanseoverføring mellom spesialist- og 
primærhelsetjenesten, herunder fastlegene



Vi utvikler sammen med, ikke for

Pasientperspektivet er viktig for oss

• Brukerutvalget

• Ungdomsrådet

• Brukerorganisasjoner

Nye former for pasientmedvirkning Illustrasjon fra konseptfaserapporten ARKITEMA 

ARCHITECTS - BOREALIS ARKITEKTER - MOE NORGE AS

• Brukerpanel, bl.a. work-shop (febr. -18)



Ansattes kompetanse og 
engasjement er en annen viktig faktor

 Involvering av ansatte, tillitsvalgte 
og vernetjenesten

 Frikjøp av verneombud i 50 % st.

Sentrale samarbeidspartnere: Kommunene, fastleger, UiT,
Sykehusapoteket Nord, Helse Nord IKT,
Sykehusbygg, m.fl.

Følgeforskning

UNN satser på kontinuerlig forbedring





Prosjektorganisering



Fysiske tiltak for å imøtekomme nye utfordringer ved 
samlokalisering og samhandling

• Utforme kontorer og 
arbeidsområder som legger til 
rette for relasjonsbygging og 
erfaringsutveksling på tvers av fag 
og pasientgrupper

• Knytte sammen funksjonene i 
sykehuset, kommunens helsehus 
og felles akuttmottak (-og 
legevakt?) slik at pasienter og 
pårørende opplever at det er «en 
dør inn» 

Fjerne unødvendige grenser

«Vi kan jo ikke se den grense under vann…»



Det krever noe av oss å utvikle 

pasientens helsetjeneste 
Vi er godt i gang sammen med pasientene, 
de ansatte og samarbeidspartnerne

Utfordringer -
interne og eksterne



https://unn.no/om-oss/nytt-sykehus-i-narvik

Det er resultatene for pasienten som teller!
Vi gir den beste behandling


