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Styresak 37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for ekstraordinært styremøte, den 18. april 2017: 
 

Sak 37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 38-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse Side  
Sak 39-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap 

m. m.  Nordlandssykehuset HF 
Side  

Sak 40-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap 
m. m.  Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Side 2 

Sak 41-2017 Referatsaker Side  
 1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 

brukerutvalg 6. april 2017 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

Side 12 

 2. Protokoller fra drøftingsmøte 7. april 2017 ad. sak om 
Nasjonal helse- og sykehusplan - akuttkirurgisk 
beredskap og stedlig ledelse 
Kopi av protokollene legges frem ved møtestart. 

  

 3. Brev av 30. mars 2017 fra Rune Edvardsen, ordfører 
Narvik kommune ad. Oppfølging av Nasjonal helse- og 
sykehusplan- kirurgisk akuttberedskap og elektiv 
kirurgi med berørte fagområder UNN Narvik 

  

 4. Uttalelse fra årsmøtet i LO i Ofoten 2017 om UNN 
Narvik (oversendt pr. e-post 4. april 2017) 

  

 5. Uttalelse fra aksjonskomiteen for Narvik sykehus 
(oversendt pr. e-post 6. april 2017) 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Kopi av uttalelsen var ettersendt. 

Side 18 

 
 
Bodø, den 7. april 2017 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. april 2017  
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    K. Fanghol, R. Spørck, G. Tollåli  Bodø, 7.4.2017 
 

Styresak 40-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk 

akuttberedskap m. m. Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn og oppsummering 
Denne saken er en oppfølging av styresak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - 
mandat for det videre arbeidet (styremøte Helse Nord RHF 18. - 19. mai 2016). Her 
presenteres forslag til framtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap og 
fødevirksomheten med tilgrensende fagområder i Universitetssykehuset Nord-Norge 
Narvik (UNN Narvik). Det vises for øvrig til foretaksmøtets protokoll, mandat for 
arbeidet, tillegg til mandatet, veileder for utviklingsplanarbeidet, vedlagte eksterne 
kvalitetssikring og til vedlagte styresak fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
 
Målet med saken er å få vedta en løsning for virksomheten i UNN Narvik som er 
framtidsrettet og som ivaretar krav til faglig kvalitet og utvikling, pasientsikkerhet, god 
tilgjengelighet til sykehustjenestene og en effektiv bruk av økonomiske og faglige 
ressurser. 
 
Helse Nord RHF ga Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) i oppdrag å utrede 
følgende løsninger: 
• Et døgnkontinuerlig generelt akuttkirurgisk tilbud (på nivå med dagens).  
• Et døgnkontinuerlig akutt kirurgisk tilbud som minimum har vurderings- og 

stabiliseringskompetanse og kompetanse til å håndtere komplikasjoner etter egen 
planlagt kirurgi.  

• Utredning av fødetilbudet  
 
Det ble i januar 2017 gitt et tillegg til mandatet som følge av en diskusjon om 
«opptaksområde» for UNN Narvik etter at Hålogalandsbrua blir ferdigstilt.  
 
Hovedinnholdet er at det skal etableres en hensiktsmessig og dynamisk 
funksjonsfordeling mellom sykehusene i UNN slik at disse til sammen dekker 
befolkningens behov. Akuttfunksjonene skal fordeles slik at pasientgrunnlag og 
rekruttering av fagfolk sikrer forsvarlige, bærekraftige og stabile tilbud. Grunnlaget for 
drift av region- og universitetssykehusfunksjonen skal ikke svekkes.  
 
Utredningsarbeidet skal baseres på forslag til framtidig spesialitetsstruktur. 
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Utredningsarbeidet har vært organisert med bred deltakelse fra fagmiljøene og 
kommunene i Ofoten-området. Rapporten fra arbeidsgruppen har stor grad av enighet 
om faktagrunnlaget.  
 
Oppsummert anbefaler Universitetssykehuset Nord-Norge HF følgende løsning: 
• At det umiddelbart startes et arbeide med å rekruttere flere gynekologer  
• Utvikle den ortopediske aktiviteten med arbeidstid også noen timer i helgen. 
• Gastrokirurgisk dag- og poliklinisk behandling og avvikle gastrokirurgisk 

døgnaktivitet. 
• UNN Narvik som akuttsykehus med stabiliserings- og vurderingskompetanse og 

traumeberedskap. 
 
Styret for UNN ber videre om veiledning fra Helse Nord RHF i vurderingen av om avvik 
fra nasjonale og regionale bemanningsretningslinjer over tid er uforsvarlig.  
 
Utredningen har i tråd med føringene for oppfølgingen av Nasjonal helse- og 
sykehusplan vært gjenstand for ekstern kvalitetssikring. Deloitte fikk oppdraget og har i 
sin kvalitetssikringsrapport påpekt at et alternativ med nedlegging av all kirurgisk 
vaktberedskap ikke er utredet. Helse Nord RHF avgrenset i mandatet hvilke alternativer 
som skulle vurderes. UNN har svart ut mandatet i henhold til de tre løsningene som er 
skissert ovenfor.  
 
Faktagrunnlag - pasientstrømsanalyser 
Rapporten fra prosjektgruppen representerer et nødvendig og svært godt 
faktagrunnlag om innholdet i virksomheten ved et lokalsykehus. Dette er avgjørende for 
å kunne treffe gode beslutninger. 
 
Kirurgi og ortopedi 
Pasientstrømanalysene viser at de kirurgiske fagområdene i 2015 sto for 39 % av 
døgnoppholdene, 63 % av dagoppholdene og 39 % av den polikliniske aktiviteten ved 
UNN Narvik. Ortopedi var volummessig den dominerende aktiviteten, særlig innen 
dagbehandling og poliklinikk. 
 
Analysen viser videre at andelen kirurgiske ø-hjelppasienter som blir operert er lav (15 
%). Nesten halvparten av ø-hjelpoperasjonene var ortopediske. De vanligste var 
hofteoperasjoner (27), endoskopiske mage- og tarmundersøkelser (22), 
blindtarmoperasjoner (21) og operasjoner på albue eller underarm (14). De fleste 
akuttoperasjoner (90 %) blir utført på dag- eller kveldstid. 15 pasienter ble operert på 
nattetid (etter kl. 22:30) i 2015. 
 
Analysene illustrerer også at det er etablert en utstrakt arbeidsdeling mellom UNN-
sykehusene. Som eksempler kan nevnes at 20 % av planlagte operasjoner og 36 % av ø-
hjelpoperasjoner for pasienter bosatt i det tradisjonelle opptaksområdet for UNN 
Narvik, ble utført ved UNN Narvik i 2015. Det betyr at om lag 80 % av behovet for 
planlagte operasjoner og over 60 % av behovet for ø-hjelpoperasjoner for befolkningen 
i lokalsykehusområdet ivaretas ved andre sykehus, hovedsakelig UNN Tromsø.  
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Som eksempel på det motsatte kan det nevnes at 26 % av pasienter som gjennomgikk 
planlagte dagkirurgiske operasjoner og nesten 30 % av pasienter med planlagte 
kirurgiske døgnopphold ved UNN Narvik i 2015, var bosatt i UNN Tromsøs tradisjonelle 
lokalsykehusområde. 
 
Analysene viser også noe ”lekkasje” av kirurgiske pasienter ut av UNN-området. 
Lekkasjen er størst innen ortopedi (leddproteser), der om lag 50 pasienter bosatt i UNN 
Narviks tradisjonelle opptaksområde får utført operasjoner utenfor Helse Nord hvert 
år. 
 
Traumer 
I ettårsperioden 1. juni 2015 til 1. juni 2016 ble det registrert 43 pasienter i 
skaderegisteret. Syv var alvorlig skadd. Fire av disse ble overflyttet til UNN Tromsø 
etter vurdering og stabilisering. Ingen ble operert akutt ved UNN Narvik. 
 
Fødsler 
Antall fødsler ved UNN Narvik var i gjennomsnitt 234 pr. år i perioden 2010-2015. 
Antall keisersnitt var 38 pr. år, hvorav om lag 2/3 (25 pr. år) var akutte. Det betyr at 
keisersnitt utføres sjeldnere enn én gang pr. uke, og at det gjøres omtrent to akutte 
keisersnitt pr. måned. 
 
Prosess og anbefaling fra prosjektgruppen i UNN 
I arbeidet med rapporten var det i hovedsak stor enighet om faktagrunnlaget. Flertallet 
i gruppen rettet kritikk mot siste del av arbeidet der en skulle forsøke å arbeide seg 
fram til omforente løsninger. Kombinasjonen av prosessmessige forhold, noe ulikt syn 
på framtidige løsninger og knapphet på tid gjorde at dette ikke ble oppnådd. De ulike 
synspunktene er imidlertid godt beskrevet, og gir et klart bilde av mulighetsrommet for 
løsninger.  
 
Prosjektgruppens flertall foreslo å opprettholde dagens kirurgiske akuttberedskap som 
døgnaktivitet med mulighet for innleggelse av pasienter og gjennomføring av ø-
hjelpoperasjoner. Mindretallet foreslo et tilbud om gastrokirurgisk dag- og poliklinisk 
behandling og avvikle gastrokirurgisk døgnaktivitet.  
 
Videre foreslo gruppen å utvikle ortopedisk aktivitet med noe arbeidstid også i helgene.  
Når det gjelder fødetilbudet, var det enighet om at dagens situasjon ikke kunne 
fortsette, og at en måtte skaffe et mer stabilt gynekologtilbud, dersom fødeavdelingen 
skulle opprettholdes. Flertallet i gruppen satte ikke noen klar tidshorisont for 
rekrutteringsarbeidet. Dersom forsvarlig bemanning ikke kunne skaffes, måtte saken 
tas opp til ny vurdering med drøfting av de tre gjenstående alternativene (jordmorstyrt 
fødestue, «god start» enhet eller avvikling av fødetilbudet). Mindretallet mente at 
dersom gynekologer ikke var rekruttert i løpet av ett år, måtte avdelingen omgjøres til 
jordmorstyrt fødestue.  
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Risiko- og mulighetsanalyse 
Hovedinnholdet i risiko- og mulighetsanalysen er:  
• Det er høy risiko og alvorlige konsekvenser forbundet med å forsøke å videreføre 

det nåværende generelle akuttkirurgiske tilbudet. Dette handler både om at nye 
metoder ikke blir innarbeidet grunnet lavt pasientvolum og manglende kompetanse 
og mengdetrening innen akutt gastrokirurgi. 

• Et tilbud basert på vurderings- og stabiliseringskompetanse vurderes til å ha 
moderat risiko. Utfordringene er knyttet til følger av lengre transportvei. 
Sannsynlighet for og konsekvenser vurderes som moderate. 

• For den elektive virksomheten handler all risiko om andre forhold enn 
pasientsikkerhet og kvalitet i tilbudene. 

• Rekrutteringsutfordringene er risikoen ved å opprettholde fødeavdelingen. Risikoen 
ved en jordmorstyrt fødestue er vurdert som høy, men handler om andre forhold 
enn pasientsikkerhet og kvalitet. 

 
Ekstern kvalitetssikrers (EKS) vurdering og anbefaling om videre oppfølging 
I rapporten fra Deloitte framkommer:  
• Det foreligger en omfattende utredning med et godt og omforent faktagrunnlag til 

hjelp i disse vurderingene.  
• EKS er av den oppfatning at Helse Nord i begrenset grad har fått utredet alternativer 

som er mer i tråd med signalene i Nasjonal helse- og sykehusplan om å vurdere 
sykehus uten akuttfunksjon i kirurgi.  

• EKS er også av den oppfatning at mulig utvidelse av tilbudet ved UNN Narvik om 
dagbehandling og poliklinikk på flere fagområder kunne fått en større plass i 
utredningsarbeidet.  

• Fødeavdelingen innfrir i dag ikke de nasjonale kravene til fødselsomsorgen og Helse 
Nords egne krav til fødevirksomhet. EKS mener derfor det haster med å iverksette 
tiltak for å komme ut av denne situasjonen.  

 
Med dette som utgangspunkt har ekstern kvalitetssikrer følgende anbefalinger til Helse 
Nord RHF for den videre prosessen:  
• Alternativer til dagens løsning for kirurgisk akuttberedskap bør utredes i tråd med 

alternativ beskrevet i Nasjonal helse- og sykehusplan. 
• I det videre utviklingsarbeidet i UNN bør tilbudene ved de tre sykehusene i 

helseforetaket sees og vurderes samlet som ett nettverk. 
• I det videre utviklingsarbeidet i UNN Narvik bør utvidelse av tilbudet om 

dagbehandling og poliklinikk på flere fagområder få større oppmerksomhet. 
• Det bør snarlig avklares hva som skal skje med fødetilbudet videre. Enten må 

kraftfulle og realistiske tiltak iverksettes for å endre rekrutteringssituasjonen, eller 
dersom dette ikke er mulig, må det planlegges for alternative fødetilbud.  

 
Helse Nord RHF avgrenset i mandatet hvilke alternativer som skulle vurderes. 
Universitetssykehuset Nord-Norge fikk ikke i mandat å utrede et alternativ med 
fullstendig avvikling av kirurgisk vaktordning i Narvik. For øvrig gir den eksterne 
kvalitetssikring gode innspill til det oppfølgende arbeid som må skje.  
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UNN-styrets anbefaling til Helse Nord RHF 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF behandlet styresak 29/2017 Oppfølging 
av Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med 
berørte fagområder ved UNN Narvik i styremøte 29. mars 2017. HF-styret fattet følgende 
vedtak: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) takker prosjektet Oppfølging 

av Nasjonal helse- og sykehusplan – utredning av kirurgisk akuttberedskap og elektiv 
kirurgi med berørte fagområder ved UNN Narvik for et omfattende og grundig arbeid. 
Styret legger prosjektrapporten, risiko- og mulighetsanalysen og høringsuttalelsene til 
grunn for sin anbefaling overfor styret i Helse Nord RHF. 

 
2. Styret viser til at hensynet til pasientsikkerhet og kvalitet skal vektlegges, at 

løsningene som anbefales skal være bærekraftige, forutsigbare og stabile over tid, og 
at Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny spesialitetsstruktur for leger skal 
legges til grunn for anbefalingene. 

 
3. Styret viser også til at det er planlagt byggestart for Nye UNN Narvik i 2019. Det er 

styrets ambisjon å skape et moderne og fremtidsrettet sykehus som sammen med UNN 
Harstad og UNN Tromsø sikrer en god spesialisthelsetjeneste for befolkningen i hele 
UNN-området og gode lokalsykehustilbud for befolkningen i Ofoten. 

 
4. Styret anbefaler at fagområdet ortopedi styrkes og utvikles som hovedaktivitet innen 

kirurgisk døgnbehandling og som dagkirurgisk og poliklinisk aktivitet ved UNN 
Narvik. Det anbefales at tilgjengelighet til ortopedisk spesialistkompetanse utenom 
ordinær arbeidstid økes slik at vanlige ortopediske skader som hovedregel kan 
opereres lokalt innen 48 timer. Etablering av spesialisert døgnkontinuerlig 
vaktordning i ortopedi vurderes ikke å være nødvendig, men det anbefales likevel at 
Helse Nord RHF revurderer vedtaket i styresak 135-2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord 
– revidert funksjonsfordeling. 

 
5. Styret anbefaler at UNN Narvik skal være akuttsykehus med vurderings- og 

stabiliseringskompetanse samt traumefunksjon. Anbefalingen medfører at 
døgnvirksomheten i magetarmkirurgi (gastrokirurgi) opphører og at 
traumefunksjonen ivaretas slik denne er definert i nasjonal og regional traumeplan.  

 
6. Styret anbefaler at urinveiskirurgi (urologi) videreføres hovedsakelig som et 

dagkirurgisk og poliklinisk tilbud og at mindre kirurgiske spesialiteter som øre-nese-
hals og eventuelt øye videreføres og/eller etableres som dagkirurgisk og poliklinisk 
aktivitet i den grad det er formålstjenlig.  

 
7. Styret anbefaler at den kirurgiske vaktordningen baseres på spesialister i 

bløtdelskirurgiske fag (generell kirurgi, urologi og gastrokirurgi). Spørsmålet om 
hvorvidt spesialister i ortopedi også kan inngå i vaktordningen, anbefales vurdert 
nærmere når det foreligger endelige beslutninger om innholdet i de nye 
spesialistutdanningene. 

 

 
Styremøte Helse Nord RHF 
18APR2017 - saksdokumenter

side 6



8. Styret viser til prosjektrapporten, og konstaterer at Helse Nord RHF og 
Helsedirektoratet sine kvalitetskrav for fødeavdelinger ikke er oppfylt, hovedsakelig 
fordi det ikke har lyktes å rekruttere tilstrekkelig mange faste spesialister. 

 
9. Styret ber om at direktøren umiddelbart iverksetter rekruttering av flere gynekologer. 

 
10. Styret er innforstått med at avvik fra kvalitetskravene har vedvart over tid, og at det 

vil bli utfordrende å rekruttere tilstrekkelig mange gynekologer på kort tid. Styret er 
med bakgrunn i dette i tvil om hvorvidt bemanningssituasjonen er forsvarlig, og ber 
om at Helse Nord RHF vurderer dette nærmere. 

 
11. Styret anbefaler at gynekologi videreføres som enn hovedsakelig dagkirurgisk og 

poliklinisk aktivitet uavhengig av fremtidig status for fødetilbudet. 
 

12. Styret anbefaler at innføring av de største endringene som anbefalingene ovenfor 
medfører prosjektorganiseres som beskrevet i saken. Styret understreker at det haster 
å beskrive en tydelig profil på den dagkirurgiske virksomheten ved sykehuset fordi 
dette er nødvendig i forprosjektplanleggingen av nytt sykehus. Styret ber om å få seg 
forelagt en prosjektplan for innføringsprosjektet når endelige vedtak fra styret i Helse 
Nord RHF foreligger. 

 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF behandlet styresak 34/2017 Oppfølging 
av Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgi og føde -presiseringer vedrørende 
fødeavdelingen – oppfølging av sak 29/2017 i ekstraordinært styremøte 7. april 2017. 
HF-styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til punkt 10 i vedtaket i 

sak 29/2017 Oppfølging av nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap 
og elektiv kirurgi med berørte fagområder ved UNN Narvik. 

 
2. Styret presiserer at ansvaret for fortløpende vurdering av forsvarlighet i driften av 

fødeavdelingen ved UNN Narvik tilligger UNN. 
 

3. Styret har pekt på at det over lang tid har vært avvik fra Helsedirektoratet og Helse 
Nords kvalitetskrav for bemanning, og ber om veiledning fra Helse Nord RHF i 
vurderingen av om slikt avvik over tid er uforsvarlig.  

 
Medbestemmelse 
Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m. Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 18. april 2017. Kopi av drøftingsprotokollen legges frem ved 
møtestart. 
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Brukermedvirkning 
Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m. Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF ble behandlet av arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse 
Nord RHF i møte, den 6. april 2017, jf. RBU-AU-sak 7-2017. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utredningen, 

Universitetssykehuset Nord-Norge HFs behandling av saken og saksfremlegget. RBU-
AU tar informasjonen om framtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap og 
fødevirksomheten med tilgrensende fagområder ved Universitetssykehuset Nord-
Norge Narvik til orientering. 

 
2. RBU slutter seg til at Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik skal ha: 

- Fødeavdeling 
- Gastrokirurgisk dag- og poliklinisk behandling og avvikle gastrokirurgisk 

døgnaktivitet 
- Akuttsykehus med stabiliserings- og vurderingskompetanse 
- Sykehus med traumeberedskap, jf. Nasjonal og regional traumeplan 
 
RBU-AU ber om at det sørges for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
gjennomfører et aktivt rekrutteringsarbeid for å sikre en bemanning av 
fødeavdelingen som tilfredsstiller nasjonale kvalitetskrav. 
 

3. RBU-AU er enig i at utvikling av elektiv kirurgi og ortopedifunksjonen håndteres som 
del av helseforetakets arbeid med utviklingsplanen og intern arbeidsfordeling. 

 
4. RBU-AU vil understreke behovet for at framtidig spesialitetsstruktur gjør det mulig å 

opprettholde akuttberedskap ved mindre lokale sykehus. Dette forutsetter en viss 
bredde i fundamentet i de største spesialitetene slik at de kan ivareta generelle 
oppgaver. 

 
Adm. direktørs vurdering 
Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan og regjeringens oppfølging 
skal danne grunnlag for et framtidig sykehustilbud som ivaretar pasientsikkerhet og 
kvalitet, god tilgjengelighet til sykehustjenestene og en effektiv bruk av økonomiske og 
faglige ressurser. 
 
I Helse Nord er det viktig at arbeidet brukes til å utvikle løsninger som er framtidsrettet 
og tåler møtet med krav til faglig kvalitet og pasientsikkerhet i en desentralisert 
sykehustjeneste.  
 
Prosessen har tydeliggjort den store betydning spesialitetsstrukturen har på lang sikt. 
Dette gjelder både for å yte spesialisert diagnostikk og behandling, opprettholde 
vaktkompetanse ved de mindre sykehusene og dermed også for den sykehusstrukturen 
vi har. Spesielt tydelig er dette blitt innen operative fag.  
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Adm. direktør vil, som oppfølging av dette, understreke foretaksmøtets premiss om at i 
den videre utviklingen av sykehustilbudet i hele landet, må alle sykehus samarbeide 
tettere enn i dag. Dette er også den modellen som ligger til grunn for organiseringen av 
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord med en vel utviklet arbeidsdeling mellom ulike 
sykehus. Bruk av teknologiske løsninger, som kopler fagmiljøene tettere sammen, slik at 
mindre sykehus kan få del i den ekspertisen de store sykehusene besitter, må utvikles 
og bli en mer naturlig og integrert del av driften. Kunnskapen er i mindre og mindre 
grad stedsavhengig. Dette vil bli en viktig del av arbeidet med Utviklingsplan 2035. 
 
Videre har arbeidet med oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan ytterligere 
bevisstgjort behovet for et aktivt lederskap i linjen og, på tvers av nivåer, for å utvikle 
og trygge innholdet i det faglige tilbudet og bruke ressursene på en god måte. Dette blir 
en viktig del av oppfølgingsarbeidet som Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal 
gjennomføre. 
 
I adm. direktørs vurdering av de anbefalte løsninger i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF legges det til grunn at de vakt- og beredskapsordninger som etableres ikke 
skal være personavhengige og variere over tid, men være stabile og forutsigbare og at 
sykehusets akuttfunksjon må være den samme til enhver tid.  
 
Adm. direktørs tilrådning er at styret i Helse Nord RHF slutter seg til de anbefalinger 
som styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF har gjort.  
 
Adm. direktør vurderer at det er størst usikkerhet ved den foreslåtte løsningen for 
fødeavdelingen. UNN Narvik er i det daglige innenfor de krav som kvalitetsindikatorene 
setter, men mangelen på faste gynekologer er ikke i tråd med de retningslinjer 
nasjonale helsemyndigheter og Helse Nord RHF har satt for et trygt fødetilbud.  
 
Adm. direktør er tilfreds med at denne vurderingen også deles av prosjektgruppen. 
Adm. direktør tilrår at styret i Helse Nord RHF stiller seg bak anbefalingen fra styret i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF om at det må satses på rekruttering av flere faste 
gynekologer. Et alternativ er å sette et tidspunkt for når rekrutteringen skal være på 
plass. Sjansen for at en slik «dead-line» blir en hemsko i rekrutteringsarbeidet, og slik 
en «selvoppfyllende profeti», er til stede. Derfor anbefales dette ikke. 
 
Helse Nord RHF vil følge opp UNN styrets vedtak om en vurdering av forsvarligheten i 
at det avvikes fra bemanningskravene over tid. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
må kontinuerlig vurdere, slik de har plikt til å gjøre på alle områder, om daglig drift og 
systemmessige forhold ivaretas på en forsvarlig måte.  
 
UNN Narvik skal være et akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse, 
og mottak av traumepasienter i tråd med nasjonal og regional traumeplan. 
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I mage-tarmkirurgi er det adm. direktørs vurdering at anbefalingen fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF er framtidsrettet og gir et godt grunnlag for å 
ivareta kvalitet og pasientsikkerhet og en fornuftig bruk av knappe personellressurser 
samlet i helseforetaket. Omfanget av akutte hendelser, som må opereres, er så lite at 
virksomheten med fordel kan samles og at gastro-kirurgi som døgnaktivitet avvikles. 
Utvikling av fagområdet som et dag- og poliklinisk behandlingstilbud, med 
døgnkontinuerlig stabiliserings- og vurderingsberedskap, vil gi et tilbud som er nært for 
et stort volum av pasienter.  
 
I andre operative fag er det etter adm. direktørs vurdering fornuftig å øke aktiviteten i 
ortopedi som utgjør det største volumet i dag. Dette vil også redusere behovet for at 
pasienter transporteres til andre sykehus. Her må det i det interne oppfølgingsarbeidet 
gjøres nødvendige vurderinger av forholdet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
som spesialistutdanningssykehus.  
 
Eventuelle komplikasjoner etter elektiv kirurgi skal kunne håndteres, enten av 
vaktteamet eller av operatør. For å kunne håndtere traumer kreves regelmessig 
deltakelse på obligatoriske kurs samt teamtrening og andre tiltak som traumeplanen 
stiller krav om. Det vil være Universitetssykehuset Nord-Norge HFs ansvar å følge opp 
dette.  
 
Samlet sett er Universitetssykehuset Nord-Norge HFs anbefaling, som svar på 
oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan, et framtidsrettet fundament for UNN 
Narvik, der kravene til kvalitet, pasientsikkerhet og effektiv bruk av ressursene ivaretas. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF må gjøre et nødvendig oppfølgingsarbeid for de 
enkelte fagområder. Det foreslås at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF samarbeider om oppfølgingen av denne saken.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal helse- og sykehusplan – 

kirurgisk akuttberedskap m. m. Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
2. Styret slutter seg til at UNN Narvik skal ha: 

- Fødeavdeling 
- Akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse 
- Traumeberedskap, jf. Nasjonal og regional traumeplan  

 
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

gjennomfører et aktivt rekrutteringsarbeid for å sikre en bemanning av 
fødeavdelingen som tilfredsstiller nasjonale kvalitetskrav. Styret ber adm. direktør 
følge opp spørsmålet om forsvarligheten, når bemanningskravene avvikes over tid. 

 
4. Styret slutter seg til adm. direktørs anbefaling om å videreføre gastrokirurgi som et 

poliklinisk og dagkirurgisk tilbud og avvikles som døgnaktivitet.  
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5. Styret ber adm. direktør om å følge opp at den videre utviklingen av elektiv kirurgi 
og ortopedi ivaretas som del av Universitetssykehuset Nord-Norge HFs arbeid med 
utviklingsplanen, den interne arbeidsfordelingen og hensynet til 
universitetsklinikkens ansvar for spesialistutdanning. 

 
 
Bodø, den 7. april 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg: Rapporter fra arbeidsgruppene og andre relevante dokumenter 

 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 18. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-27/012        Bodø, 7.4.2017 
 

Styresak 41-2017/1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det 

Regionale brukerutvalg 6. april 2017 
    Kopi av protokollen var ettersendt. 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2017/41 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 75 51 29 36 

Sted/Dato: 
Bodø, 6.4.2017 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 
Møtedato: 6. april 2017 
Møtested: Telefonmøte 
Neste møte: 11. mai 2017 – Regionalt brukerutvalg 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Jørgen Dahl varamedlem - møtte i Asbjørn Larsens fravær FFO 
Lars Vorland adm. direktør Helse Nord RHF  
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Unn Hamran administrasjonskonsulent Helse Nord RHF 
Tor-Arne Haug direktør for forretningsutvikling Helse Nord RHF 
Knut Tjeldnes seniorrådgiver Helse Nord RHF  

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Asbjørn Larsen medlem RIO 

 
  

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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RBU-AU-sak 4-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 4-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 5-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse 
Sak 6-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m.  

Nordlandssykehuset HF 
Sak 7-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m.  

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Sak 8-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten 

med plan for oppstart av konseptfase 
Sak 9-2017 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Åsgård - 

idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfasen 
Sak 10-2017 Sykefraværsarbeidet i Helse Nord etter ordningen Raskere tilbake 
Sak 11-2017 Eventuelt 

A. Nasjonal styringsgruppe for persontilpasset medisin - 
oppnevning av brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-AU-sak 5-2017  Nasjonal helse- og sykehusplan – 

stedlig ledelse 
 
Vedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen 

om Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse til orientering. 
 
2. RBU-AU forutsetter at alle helseforetak følger opp foreslåtte tiltak, slik at 

helseforetakene oppfyller kravene til stedlig ledelse. 
 
 
RBU-AU-sak 6-2017  Nasjonal helse- og sykehusplan – 

kirurgisk akuttberedskap m. m. 
Nordlandssykehuset HF 

 
Vedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utredningen, 

Nordlandssykehuset HFs behandling av saken og saksfremlegget. RBU-AU tar 
informasjonen om framtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap og 
fødevirksomheten med tilgrensende fagområder i Nordlandssykehuset Lofoten til 
orientering. 
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2. RBU-AU vil understreke at Lofotens geografiske beliggenhet og tidvis, særlig på 
vinteren, utfordringer med å kunne transportere pasienter til andre sykehus gjør 
det nødvendig med sikker tilgjengelighet til akuttberedskap lokalt.  

 
3. RBU-AU slutter seg til at Nordlandssykehuset Lofoten skal ha: 

- Jordmorstyrt fødestue med mulighet for nødkeisersnitt. 
- Akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse, med mulighet for 

akuttkirurgi 
- Traumeberedskap, jf. kravene i nasjonal og regional traumeplan  

 
4. RBU-AU er enig i at utvikling av elektiv kirurgi og ortopedifunksjonen håndteres 

som del av helseforetakets arbeid med utviklingsplanen og intern arbeidsfordeling. 
 
5. RBU-AU vil videre understreke behovet for at framtidig spesialitetsstruktur gjør det 

mulig å opprettholde akuttberedskap ved mindre lokale sykehus. Dette forutsetter 
en viss bredde i fundamentet i de største spesialitetene slik at de kan ivareta 
generelle oppgaver. 

 
 
RBU-AU-sak 7-2017   Nasjonal helse- og sykehusplan – 

kirurgisk akuttberedskap m. m. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 
Vedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utredningen, 

Universitetssykehuset Nord-Norge HFs behandling av saken og saksfremlegget. 
RBU-AU tar informasjonen om framtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap 
og fødevirksomheten med tilgrensende fagområder ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge Narvik til orientering. 

 
2. RBU slutter seg til at Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik skal ha: 

- Fødeavdeling 
- Gastrokirurgisk dag- og poliklinisk behandling og avvikle gastrokirurgisk 

døgnaktivitet 
- Akuttsykehus med stabiliserings- og vurderingskompetanse 
- Sykehus med traumeberedskap, jf. Nasjonal og regional traumeplan 
 
RBU-AU ber om at det sørges for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
gjennomfører et aktivt rekrutteringsarbeid for å sikre en bemanning av 
fødeavdelingen som tilfredsstiller nasjonale kvalitetskrav. 
 

3. RBU-AU er enig i at utvikling av elektiv kirurgi og ortopedifunksjonen håndteres 
som del av helseforetakets arbeid med utviklingsplanen og intern arbeidsfordeling. 
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4. RBU-AU vil understreke behovet for at framtidig spesialitetsstruktur gjør det mulig 
å opprettholde akuttberedskap ved mindre lokale sykehus. Dette forutsetter en viss 
bredde i fundamentet i de største spesialitetene slik at de kan ivareta generelle 
oppgaver. 

 
 
RBU-AU-sak 8-2017  Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest 

sykehus - idéfaserapporten med plan for 
oppstart av konseptfase 

 
Vedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF tar informasjonen 

om Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for 
oppstart av konseptfase til orientering.  
 

2. RBU-AU slutter seg til anbefalingen om at prosjektet går videre inn i plan- og 
konseptfasen. I tillegg til 0-alternativet går prosjektet videre med alternativene: 
• 1B: Nytt sykehus med gradvis nybygging på eksisterende tomt 
• 3: Nytt sykehus på ny tomt på Rossmolla 
 

3. RBU-AU ber om at saken legges frem på nytt, når del 1 av konseptfasen er 
gjennomført, tentativt i september/oktober 2017.  

 
 
RBU-AU-sak 9-2017  Universitetssykehuset Nord-Norge 

Tromsø Åsgård - idéfaserapporten med 
plan for oppstart av konseptfasen 

 
Vedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF tar informasjonen 

om UNN Tromsø Åsgård - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfasen til 
orientering.  

 
2. RBU-AU slutter seg til anbefalingen om at prosjektet går videre inn i plan- og 

konseptfasen. I tillegg til 0-alternativet går prosjektet videre med alternativene: 
• Alternativ 2 a: Bygge nytt på eksisterende tomt Åsgård-vest (Å 2), 60.000 m2 
• Alternativ 3 a: Bygge nytt i Breivika (B1, B2 a, B2 b, B3, B4 og B5) 

 
3. RBU-AU forutsetter at det videre arbeidet gjennomføres med god medvirkning fra 

pasienter og pårørende.  
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RBU-AU-sak 10-2017  Sykefraværsarbeidet i Helse Nord etter 
ordningen Raskere tilbake 

 
Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF slutter seg til forslaget 
om fremtidig tilbud for å redusere sykefravær som bygger på erfaringer fra ordningen 
Raskere tilbake, jf. oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument 
for 2017. 
 
 
RBU-AU-sak 11-2017  Eventuelt 
 
A. Nasjonal styringsgruppe for persontilpasset medisin - oppnevning av brukerrepresentant 

RBU-leder Arne-Ketil Hafstad innledet og redegjorde kort for henvendelsen fra Helse 
Sør-Øst RHF om forslag til kandidater til den nasjonale styringsgruppen for 
persontilpasset medisin.   
 
Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF foreslår Knut 
Hartviksen som brukerrepresentant i nasjonal styringsgruppe for persontilpasset 
medisin.  
 
 
Bodø, den 6. april 2017 
 
godkjent av Arne Ketil Hafstad, 
i etterkant av RBU-AU-møtet,  
den 6. april 2017 – kl. 13.20 
____________________  
Arne Ketil Hafstad 
RBU-leder 
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Møtedato: 18. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-27/012        Bodø, 7.4.2017 
 

Styresak 41-2017/5 Uttalelse fra aksjonskomiteen for Narvik 

sykehus (oversendt pr. e-post 6. april 2017) 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Kopi av uttalelsen var ettersendt. 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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INGEN GRUNN TIL JUBEL 
Kampen om Lokalsykehusets framtid går nå inn i en avgjørende fase. Vi erfarer at mange er 
usikre på hvor denne saken egentlig står. 

Anbefalingene fra styret i UNN om Unn Narvik til styremøtet i Helse Nord 18. april 2017 i 
saken om kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder, foreligger nå 
og er sjokkerende lesning. 

Her tilrådes det bl.a. at døgnvirksomheten i magetarmkirurgi (gastrokirurgi) opphører! Dette 
innebærer at det ikke skal utføres noe akutt bløtdelskirurgi på vakttid (hverdager etter 
arbeidstid, lørdager, søndager og helligdager). Selv om en magetarm-kirurg har vakt, og en 
pasient med blindtarmbetennelse innlegges, skal pasienten transporteres til annet sykehus for 
operasjon der. 

Altså: I praksis betyr dette at Styret i UNN tilråder at den generelle, kirurgiske akuttberedskap 
ved sykehuset nedlegges! 

Den sure pillen sukres bl.a. med å anbefale at fagområdet ortopedi styrkes. Det er imidlertid 
helt opp til Helse Nord om man vil ta dette videre. Tidligere vedtak om ortopedi i Narvik må i 
så fall revurderes. 

Fra flere hold har det vært rettet kritikk mot behandlingen av denne saken. Vi vil rette 
søkelyset mot følgende: 

• Arbeidsgruppen er delt i sine anbefalinger om kirurgisk akuttberedskap, og Styret har 
valgt å følge mindretallets alternativ. 

• Arbeidsgruppen har vært avskåret fra å vurdere Hålogalandsbrua sin betydning for 
sykehusets virksomhet. 

• Tendensiøs presentasjon av alternative løsninger. (mindretallets anbefaling er 
alternativ A). 

• Bruk av aktivitets-data fra nå-situasjonen for å beregne behov. Nå-situasjonen er status 
etter at sykehuset i mer enn 20 år har vært utsatt for gradvis nedbygging. 

• Bruk av rekrutteringsproblemer som argument i diskusjoner om bærekraft. Hvem vil 
rekrutteres til fast stilling ved et nedleggingstruet sykehus?  

Det er vårt håp at fornuftige styremedlemmer i Helse Nord skjærer gjennom, og en gang for 
alle fastslår at Ofotens befolkning trenger et sykehus i Narvik med fullverdig, kirurgisk 
akuttberedskap.         
 Dersom det ikke skjer, må vi kreve at saken behandles i Stortinget. Det er flere i 
samme båt. Da det dreier seg om et vedtak av stor samfunnsmessig betydning, gir Lov om 
Helseforetak åpning for en slik ordning. 

 

Aksjonskomiteen for Narvik sykehus 5.april 2017 

Stein Johansen   Dagny Pettersen   Greta Altermark   Anita Fjellfoss,  

Eva Opshaug  Eva V. Sørensen  Paul Larsen 
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