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Høringssvar – Helse-Nords utviklingsplan 2035
Det er ny ledelse i UNN både på administrativt nivå, på fagsjefnivå og i styre, og vi mener
nytt UNN i større grad burde vært trukket inn med en oppdatert utviklingsplan i forarbeidet til
denne saken. Det har videre ikke vært en bred prosess med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte
eller fagfolk under utarbeidelse av planen. Dette gir inntrykk av en voluminøs papirøvelse i
Helse-Nord som danner grunnlag for diskusjon, men som neppe er en realistisk
utviklingsplan. Det at planen skal sette retning særlig for de neste 4 åra, tilsier at UNN burde
vært trukket mer inn i arbeidet.
Vår hovedinnvending er at planen underkommuniserer UNNs rolle som universitetssykehus.
Lik rett til helsetjenester forutsetter at Helse-Nord står bak et sterkt universitetssykehus som
er rigget for å hjelpe hele landsdelen, og at dette avspeiles i all utvikling av helsetjenesten i
regionen. Dette må kommuniseres tydeligere både i ord og handling fra Helse-Nords side.
UNN har en betydelig utfordring som et lite universitetssykehus i en værutsatt og stor
landsdel, og dette blir ikke kommunisert godt nok i dagens plan. Dette handler ikke bare om
kostandsfaktoren på cirka 1,25 – men ikke minst om at miljøene er små og sårbare, og at
fagutvikling og utdanning i Nord-Norge krever tydelige grep fra Helse-Nords side. HelseNord bør tydeligere kommunisere sine grep for å håndtere dette.
Fremskrivningene med +47% økt behov for kapasitet i spesialisthelsetjenesten frem mot 2035
er rimelig ut fra forutsetningene vi har i dag. Det at man dernest finner ”kreative kutt” som
gjør at hele veksten kan hentes inn i ulike tiltak, er helt urealistisk. Det hadde vært mer riktig
å gjøre slik man ser at Helse-Midt har besvart oppgaven – med å drøfte hvilke faktorer som
kan medvirke til at nettoveksten ikke blir så stor, uten å ha som et mål en fullstendig
”nullvekst” de neste 15 åra. Dagens modell slik den står i Helse-Nords utkast til
utviklingsplan, bidrar nå til at politikere og embetsfolk villedes til å tro at det ikke trengs en
offensiv videreutvikling og satsning på spesialisthelsetjenesten de neste åra.
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