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HØRINGSSVAR HÅLOGALANDSPROSJEKTET 
DELPROSJEKT SOMATIKK OG MEDISINSK SERVICE  
 
Nr.  Fra Institusjon Innhold høringssvar  
1. Brukerutvalget Narvik sykehus  Brukerutvalget Narvik har full tillit til fagpersonalet i 

Hålogalandssykehuset Narvik, og slutter seg til de høringsuttalelser 
som disse medvirker til. Brukerutvalget kan ikke slutte seg til 
innstillingen fra Styringsgruppen i Hålogalandsprosjektet vedr. 
Delprosjekt Somatikk/ Medisinsk service. 
 

2.  Akutt område Narvik sykehus  Forslaget om vurdering av intensivkapasiteten bør fjernes fra 
dokumentet pga de store konsekvenser det får på det faglige området 
uten noen tydelig gevinst, men også av beredskapsmessige og sterke 
økonomiske grunner. Der er også etiske problemstillinger som gjør at 
vi mener forslaget bør trekkes. Forslaget innebærer en reduksjon og 
svekkelse av kapasitet og kompetanse i nye UNN, samtidig som det 
medfører en utgiftsøkning.  
 

3.  Jon Harr - Blivende faglig 
ansvarlig overlege akutt område 
Narvik  

I Narvik gjennomførte man 194 barnanestesier under år 2005. 105 av 
disse var knyttet till ØNH operasjoner. En flytt av ØNH kirurgi fra 
Narvik medfører således en halvering av sykehusets barnenarkoser. 
På sikt kommer det å bli utfordrende å opprettholde en medisinsk 
forsvarlig kompetanse hos anestesipersonalet i forhold til 
barneanestesi. 
 

4.  Bjarkøy kommune  At eieren via styringsgruppen ikke satser mer på samarbeid med 
primærhelsevesenet i denne prosessen er skammelig! 
Det er betryggende å ikke ha for høy terskel til å kunne legge inn 
pasienter til overvåkning som ellers kunne ha vært observert lokalt 
hvis en hadde tilgjengelighet av personalet. stiller vi spørsmål om tall 
hentet fra andre land eller Norge sett under ett kan/burde brukes hos 
oss med hensyn til avstander og aldersfordelingen. Bjarkøy kommune 
har ikke økonomi til å bygge flere korttidsplasser på sykehjemmet eller 
øke aktiviteten i hjemmetjenesten ytterligere. 

5.  Harstad kommune  utredningene legger opp til at de strukturelle og faglige endringene 
som forslås ikke fører til endringer ved UNN, kun i Harstad og Narvik. 
Verdien av delutredningene som beslutningsgrunnlaget svekkes ved at 
konsekvensutredning ved mange av de foreslåtte tiltakene mangler. 
Overgang til dagbehandling vil i mange tilfeller resultere i en 
merbelastning for primærhelsetjenesten uten at man har sett 
konsekvensene av dette.  
 

6.  Tysfjord kommune Langt dårligere akuttberedskap for Tysfjords befolkning ved tap av 
akutt ortopedi i Narvik. Ambulansen vil være borte lenger tid av 
gangen og det gir større fare for akutt hjelp. Fravær av ØNH-tilbud i 
Narvik medfører at en pol.kl. kons. Må gjøres over 2 dager for å rekke 
fram og tilbake til Tysfjord   

7.  Norcem Tysfjord  Slutter seg til komm. Uttalelse. Svært bekymret for akuttberedskapen 
8.  Hovedtillitsvalgte Nito, NSF, 

HVO; UNN  
dårlig prosess - oppgave som var altfor stor til den korte tiden de 
hadde til rådighet. betenkelig at styringsgruppa kan foreslå omfattende 
endringer i drift uten at det foreligger konsekvensvurderinger. Ingen 
informasjon fra ledelsen i UNN til ansatterepresentanter i forbindelse 
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med dette arbeidet, er svært kritikkverdig. at forslag til organisering 
ble tatt ut av mandatet og behandlet i linje, har resultert i et arbeid uten 
reell medvirkning fra tillitsvalgte og verneombud. støtter 
delprosjektgruppas vurdering og mener det er riktig å bruke tid på å 
utrede eventuelle driftsendringer som dagbehandling, hotellsenger etc . 
En pleiefaktor på 1,2 og reduksjon på 10 kirurgiske senger og 34 
pleiestillinger er ikke konsekvensvurdert og virker som et overilt og 
lite gjennomtenkte forslag. Et vedtak om slik reduksjon uten 
konsekvensvurdering vil kunne bli oppfattet som et signal om at Helse 
Nord ikke tar de ansattes arbeidsmiljø på alvor. 
Synes det er betenkelig dersom Helse Nord prioriterer økonomi 
fremfor pasienthensyn, kvalitet og arbeidsmiljø 

9.  Laboratoriet Narvik  Innspill til revidert beskrivelse av lab Narvik til vedleggsdel 
10.  Foretakstillitsvalgte HHF stiller seg svært kritisk til prosessen i arbeidet og til høringebrevet som 

danner anbefaling til eier. Tiden har vært for kort.Det har ikke vært 
reell medvirkning.Mandatet ble endret mens arbeidet pågikk. 
Anbefalingene er ikke konsekvensutredet. 
Det er lagt frem forslag som går mot pålegg fra Arbeidstilsynet, 
går i mot forslaget om reduksjon av pleiestillinger og mener 
arbeidstilsynets pålegg må lukkes innen fristen. går i mot reduksjon i 
antall senger i avdelingene før eventuelt behovet er endret og det er 
tilstrekkelig reduksjon i belegg. Dagens vaktordninger bør beholdes. 
Støtter forslag vedr. rekruttering, utdanning etc 

11.  Tillitsvalgte HHF - lokalt 
høringssvar 

reagerer på flere forhold vedr.prosjektets organisering og 
gjennomføring. Styringsgr.s legitimitet, tidspresset, ansattes 
medvirkning. Mandatendring ble foretatt underveis uten forutgående 
drøfting, hvilket er brudd på Hovedavtalen (§§ 29 og 30). Manglende 
konsekvensutredninger. Befolkningen vil få et sterkt redusert tilbud 
ved bruddskader. Private bør fortsatt være i sykehuset. Kirurgisk 
avdeling blir sterkt svekket. Den kan ikke gi tellende tjeneste for 
turnusleger og blir ikke attraktiv for assistentleger, spesialister og 
annet helsepersonell. På sikt vil avdelingen neppe overleve.  
Når det gjelder vaktordninger for ØNH i Harstad gir vi støtte til at 
fagmiljøene ser nærmere på dette. Er uenig i å flytte ØNH-virks.heten 
fra Narvik til Harstad. Behov og muligheter for økt dagbehandling 
støttes fullt ut, både når det gjelder kirurgi og indremedisin. Forslaget 
om å redusere antall personell vil forsterke dagens ubalanse og vil 
klart medføre en ytterligere belastning på arbeidsmiljøet. 2-sjikts 
vaktordninger er vanskelig eller umulig å gjennomføre i praksis 
 

12.  Kommuneleg I Florian Praël, 
Kvæfjord kommune  

Fokuserer på økonomisk motiverte omstillinger kun ved Harstad og 
Narvik sykehus, men ikke ved UNN. Stiller seg kritisk til en ytterlige 
reduksjon av ”bemanningsfaktoren” på sengeposter uten forankring i 
medisin- og pleiefaglige vurderinger. En kollektiv oppsigelse av alle 
private spesialister tilknyttet sykehusene i Harstad og Narvik burde 
også utredes grundig istedenfor å (midlertidig) fjerne tilbudet først.  

13.  Kurt Anker Hofsøy – 
avtalespesialist Kardiologi  

Det bør komme mye klarere fram hva som egentlig er problemet med å 
ha avtalespesialister i sykehus. Det er mangel på konsekvensanalyser 
for pasienttilbudet og økonomiske forhold for sykehusene dersom 
avtalespesialistene flytter ut av sykehusene 

14.  Fagforbundet UNN  Ortopedi: mod. 3.5.5 høres fornuftig ut. Vi kan ikke se at den 
økonomiske siden er godt nok utredet om ØNH-tilbudet og lurer på 
om det vil ligge noen innsparing i dette, blant annet ser vi at det kan 
føre til økte utgifter til pasienttransport. Savner konsekvensutredning 
og det er lagt for liten vekt på arbeidsmiljøet 

15.  Troms legeforening  Kommenterer prosessen, lik tillitsvalgte i HHF. Reduksjon av 
sengekapasitet ved kirurgisk avdeling i Harstad må forutsette tiltak for 
å ivareta pasientene på annen måte. Kirurgisk avdeling har i dag for 
høyt belegg utgangspunkt, slik at reduksjon i sengekapasitet vil føre til 
økning i korridorpasienter. Anbefaling om en pleiefaktor på 1,2 ved 
sengeposter i Harstad og Narvik er ikke faglig begrunnet. 

16.  indremedisinsk hold – Harstad 
sykehus 

Rapportens bruk av tallmateriale er uklar. Bruken av hotellsenger er 
viktig av hensyn til pasientenes ønsker og pårørendes behov. 
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Andelen av indremedisinske pasienter som kan gjøre bruk av hotell  
senger er beskjeden i Harstad pga den høye andelen øyeblikkelig hjelp. 
Prosjekt for å se på mulighetene ved rekruttering støttes helhjertet. 
 

17.  Kirurgisk lederteam – Harstad 
sykehus  

Oppfordrer HN til ikke å sette opp urealistiske mål for avdelingen før 
potensiale for senge- og bemanningsredukson ved kirurgiske 
avdelinger generelt er avklart. Videre må omorganiseringen i Nye 
UNN og internt i sykehuset gjøres før man kan si noe eksakt om senge 
og bemanningsbehovet. Imøteser klarsignal fra ledelsen i nye UNN for 
igangsetting av etablering av skjermet dagkirurgisk enhet og utvidelse 
av hotellenheten med de nødvendige kostnader dette innebærer. 
Fraråder på det sterkeste at det forsøkes innført 
toskiktet vaktordning ved kirurgisk avdeling i Harstad. 
 

18. Overlege/urolog Jørgen 
Weinreich, Kirurgisk avdeling 
Harstad sykehus 

Man vil gjerne spare og effektivisere og det er vi som ansvarlige 
kirurger overhovedet ikke uenige i. Når nu alt ser ut til at blive en 
aktivitets økning så må man avvente og ikke blot nedlegge senge. 
Hvorvidt man kan går rentabelt i 2 eller 3 sjikts vakt beror ene og 
alene på arbejdsmængden per vakt. Vi har således utregnet at vår 
modell er det mest kosteffektive system. Men hva er endnu viktigere er 
hensynet til utdannelsen! 
 

19.  Føde-/gyn.avdelingen – Harstad 
sykehus 

mener det er uheldig å redusere sengetallet før strukturen på 
fødeinstitusjoner er avklart. Med et så lite fødselstall er det 
uhensiktsmessig å ha pasientene på to forskjellige avdelinger, som det 
blir ved opprettelse av hotellsenger. Forslag om at gynekologiske 
dagpasienter flyttes opp til føde/gyn.avdelingen for å gi et samlet godt 
tilbud til våre pasienter, og bedre utnyttelse av personalet. 
 

20.  Lederteamet anestesi- og 
akuttmedisinsk avdeling – 
Harstad sykehus  

mener det ikke er noen gevinst i å redusere antall stillinger på 
anestesi/akutt avdelingen i Harstad. Forholdene ligger til rette for å 
etablere en dagkrirurgisk enhet i 3 etg. i tilknytning til 
operasjonsavdelingen, oppvåkningen, dagposten og hotellavdelingen. 
Mener vaktberedskapen innenfor ØNH i Harstad må opprettholdes. 
 

21.  Diagnosestasjonen for 
lungesykdommer – Harstad 
sykehus 

Presentasjon av diagnosestasjonene og arbeidet med lungesyke 

22.  ØNH-avdelingen Harstad 
sykehus  

I dagens situasjon er det mest nødvendige å avhjelpe venteliste-
situasjonen på UNN for ØNH. På sikt kan den totale kapasiteten i Nye 
UNN vurderes. Risiko for å få problemer i øvre luftveier er høy ved 
opererte ØNH-pasienter og dermed kan dagkirurgi bare gjøres i 
begrenset omfang. Her må man kanskje etterhvert ha en samordning 
og fellesrutiner med ØNH-avd. på UNN. Anbefaler å beholde dagens 
modell med vakt på ØNH i Harstad. 
 

23.  Brukerutvalget Harstad sykehus slutter seg til uttalelsen fra øre-nese-halsavdelingen i Harstad ved 
avd.overlegen. Flott å utnytte øre-nese-hals sin kapasiteten i Harstad 
ved ambulering til Narvik. Eksisterende senger må ikke reduseres, 
slutter seg til resten av punktet om sengekapasitet. 
 
 

24.  Legerådet Harstad sykehus  Henstilling om å bevare egen status som medisinsk resp. kirurgisk 
avdeling med egne avdelingsoverleger. Anbefaler å beholde det 
nåværende 3-sjikt vaktsystem ved Harstad Sykehus. 
 

25.  Fylkesråden i Nordland – 
foreløpig uttalelse  

I lys av den økonomiske situasjon Helse Nord befinner seg i, er det 
naturlig at det vurderes endringer i funksjons- og oppgavefordeling for 
å oppnå synergieffekter i forbindelse med etableringen av nye UNN. 
Fylkesrådet finner det imidlertid påfallende at styringsgruppen for 
prosjektet konsekvent foreslår å styrke UNN Harstad på bekostning av 
UNN Narvik. Narvik og Harstad sykehus må være to likeverdige 
lokalsykehus med en rimelig fordeling av spesialiteter og hvor 



grunnleggende basisfunksjoner som fødeavdeling, medisinsk og 
kirurgisk aktuttberedskap blir ivaretatt. Reduksjon i akutt ortop.vil 
svekke et viktig tilbud i en regionen. Viktig å finne praktiske løsninger 
for private. 
 

26.  LHL Nord-Norge Er bekymret for rapportens forslag om å sentralisere 
intensivbehandlingen uten at konsekvensvurdering er lagt fram 

27.  Ylf/Dnlf UNN  Savner en omfattende risiko – og sårbarhetsanalyse da omstillingene 
omhandler endringer for en så viktig institusjon for hele befolkningen i 
landsdelen. Vi er også skeptiske til at vurderingene av en ny plan for 
organiseringen av sykehusene/divisjonene/avdelingene ikke er en del 
av mandatet til gruppa. Fraråder å gå for modell 3.5.5. Henstiller til å 
sikre rekruttering og stabilisering med utgangspunkt i ambuleringer 
etter legeforeningens kriterier 

28.   Harstad SV Kommenterer prosessen og manglende representasjon i styringsgruppa 
fra vernetjenesten og tillitsvalgte. Mener økonomi ikke må være 
styrende for hvilket tilbud som gis 

29. Avd.overlege med.avd. Narvik Kommenterer 2-sjikts beredskapsordn. Mener det vil medføre økt 
antall legestillinger og virke hemmende for rekruttering 

30. Hanne Frøyshov, Signy Strøm, 
Lene Pedersen 

Kommentar til rapport: 
Tillitsvalgtes medvirkning blitt svært begrenset på grunn av 
styringsgruppens endringer i prosjektets mandat. Rapportens endelige 
utforming er blitt preget av hva sekretariatet mener skal være med eller 
ikke.  

31.  Narvik kommune  Pga en systemsvikt ble denne dessverre ikke behandlet i 
styringsgruppen. De registrerer med stigende uro at det nok en gang 
foreslås å kutte kraftig i tilbudene ved Narvik sykehus. Går i mot å ta 
bort tilbudet i ØNH-sykdommer og de fremhever Narvik som et 
transportknutepunkt i Nord-Norge, med nærhet til flere større 
alpinbakker og mener dette tilsier at akutt bredskap i ortopedi må 
opprettholdes. De mener også at overkapasiteten i Harstad ikke kan 
løses ved overføring av pasienter fra Narvik. 

32. Legegruppen ortopedisk 
avdeling UNN  

Ikke behandlet i styringsgruppen pga feil mailadresse.  
 
 
 

33.  Narvik Næringsforum  Mottatt etter fristen, og derfor ikke behandlet i styringsgruppen.  
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Deres ref: Vår ref: Sted / dato: 

 NILTO Narvik, 27.11.2006 
Løpenr.: Saksnr.: Arkivnr.: 
06/012785 02/00936 521 
  
 HØRINGSUTTALELSE FRA BRUKERUTVALGET HHF NARVIK - 
 
 

_ 

Hålogalandssykehuset HF 
Postboks 273 
8504 Narvik 
 
Kontonr:  
4509.18.57824 
 

Besøksadresse:  
Sykehusveien 3 
8516 Narvik 
 
Org.nr:  
983 974 902 NO 

Telefon: 76 96 80 00 
Telefax: 76 96 80 01 
 
 
Internett:   
www.hhf.no

DELPROSJEKTENE SOMATIKK/MEDISINSK  SERVICE OG PSYKISK 
HELSEVERN  

 
 

 
Delprosjekt Somatikk/ medisinsk service: 
Brukerutvalget HHF Narvik viser til  vedlagte høringsuttalelser fra Akuttenheten Narvik v/ 
Områdeleder Gøran Zetterwall og Faglig ansvarlig lege Akutt område Narvik, Ulf Hyddmark 
(vedlegg 1), og fra innleid Øre-nese-hals-spesialist Paal Bentsen (vedlegg 2). 
 
Videre vises til høringsuttalelser som sendes inn fra Foretakstillitsvalgte for 
Overlegeforeningen og Yngre Legers Forening og andre organisasjoner i 
Hålogalandssykehuset HF, samt fra Hovedtillitsvalgte i Narvik. 
 
Brukerutvalget Narvik har full tillit til fagpersonalet i Hålogalandssykehuset Narvik, og 
slutter seg til de høringsuttalelser som disse medvirker til. 
 
Brukerutvalget slutter seg også til de synspunkter som framkommer i Åpent brev av 23.11.06 
til sentrale politiske myndigheter v/ statsminister Jens Stoltenberg og helseminister Sylvia 
Brustad, Nordlandsbenken i Stortinget, LO v/ leder Gerd Liv Valla, Helse Nord v/ direktør 
Lars Vorland, UNN HF v/ direktør Knut Schrøder og til Media, sendt fra LO i Ofoten, Narvik 
Næringsforum, Brukerutvalget Narvik Sykehus, Aksjonskomitéen for bevaring av Narvik 
Sykehus og FFO Narvik (vedlegg 3). 
 
Brukerorganisasjonene har i en årrekke kjempet for en økt grad av kompetansebredde, 
tverrfaglighet og tilgjengelighet i spesialisthelsetjenestetilbudet. 
Vi ser at styringsgruppens innstilling i Delprosjekt Somatikk/medisinsk service går på tvers 
av våre anstrengelser i forhold til å skape den ønskede tilgjengelighet og tverrfaglighet inne i 
lokalsykehuset vedr. akutt ortopedi, intensiv og respiratorbehandling, øre-nese-hals-tilbudet, 
hudtilbudet og gynekologitilbudet. 
 
Brukerutvalget kan derfor ikke slutte seg til innstillingen fra Styringsgruppen i 
Hålogalandsprosjektet vedr. Delprosjekt Somatikk/ Medisinsk service. 
 
Delprosjekt Psykisk Helsevern: 
Brukerutvalget Narvik slutter seg til de tilrådinger som styringsgruppen anbefaler til 
prosjekteier, jfr. Protokoll fra styringsgruppens møte 13. november, sak 25/06. 
 

 
 

Avd: Administrasjonsavdelingen 
Avd fax: 76 96 80 01 
 
 
Avd epost:  
postmottak@hhf.no 
 

Saksbehandler:  
Tove Nilsen 
Dir tlf: 76 96 80 16 
 
Saksbehandler e-post:  
tove.nilsen@hhf.no 
 

 



Med vennlig hilsen 
 
 
Turid Henriksen     Tove Nilsen 
Leder Brukerutvalget Narvik    planlegger/fagutvikler 

sekretariat for Brukerutvalget Narvik 
 
 
3 vedlegg. 
 
 
Kopi: Div. dir. Bjørn Bremer, HHF Narvik 
 Foretaksdirektør HHF, Jorunn Støvne Pettersen 
 Dir. Knut Schrøder, UNN 



Høringssvar delprosjekt somatikk 
 
 

Om intensivkapasitet 
 

Før vi går inn i sluttdiskusjon om temaet, mener vi det er viktig å legge til grunn 
det faktum at antall intensivplasser/ respiratorplasser er begrenset og må ses på 
som mangelvare(jmfr møtesaktivitet i regi av fagavdelingen Helse Nord 
vedrørende intensivkapasitet og da spesielt manglende kapasitet på UNN).  
Vi mener også at det er rimelig stor enighet om at antall pasienter som trenger 
respiratorbehandling er økende, og vil øke enda mer i fremtiden.  
 

Om respiratorpasientens tilhørighet 
 

Når det gjelder respiratorbehandling, virker det som at man har en tendens å se en 
sammenheng mellom dette og kirurgisk virksomhet (senest i prosessen 
”Tjenestetilbud” i HHF). Erfaringene og ikke minst statistikken er entydig: 
Respiratorbehandling hører hjemme under medisinsk avdelingsområde og er i 
sterk grad knyttet til medisinsk akuttberedskap. Tiden er også forbi, der man la 
pasienter til å ”hvile” over natten i respirator etter kirurgiske inngrep(bortsett fra 
der det er en del av behandlingen på noen større sykehus). 

 
Om forslag til endret intensivbehandling (respiratorpasienter): 

 
 
• Det mangler konsekvensanalyse innenfor både medisinskfaglige, økonomiske 

områden og etiske problemstillinger 
• Gammelt forslag som er klippet ut fra tidligere prosesser innenfor 

Hålogalandsykehuset. Sist i regi av Harald Noddeland, som etter hvert la vekk 
forslaget da det verken hadde faglige eller økonomiske gevinster 

• Bygger på antakelser om forhold knyttet til Narvik, og gir et direkte feilaktig og 
fragmentert bilde av dagens forhold (for eksempel knyttet til anestesilege-
bemanning og medisinskfaglig ledelse). 

• Forslaget er utydelig når det gjelder beskrivelse av kapasitet og ressurser. Med det 
mener vi at det ikke går frem om man mener ”ledige senger/ gulvplass” eller 
”overskudd på personalressurser”.   

 
 

Om Narvik 
 

• Narvik har minimumsbemanning. Dette betyr at uansett respiratorpasienter, kan vi 
ikke redusere bemanningen. Når vi har respiratorpasienter(- eller andre pasienter 
som krever økte personalressurser), løser vi dette med å omdisponere eksisterende 
resurser innenfor området(anestesien, intensiv, mottakelsen og dagkirurgien)og 
ved å bruke timebank, der personalet er skyldig arbeidsgiver tid. Måten som dette 
er organisert på er f.ø. prisbelønt av sosial og helsedepartementet og KS.  



• Narvik har en anerkjent økonomisk gunstig ordning å håndtere intensivpasientene 
på. Når vi får denne type pasienter, skaper vi en intensivplass til en lav kostnad 
med høy kompetanse. Vi har til enhver tid kapasitet til å ta 1 respiratorpasient 
over tid. Kortere tidsperioder (ca 1 døgn) kan vi ta 2 pasienter. Bruker vi måten å 
resonere på i rapporten, har vi kapasitet til 3 pasienter(3 respiratorer) – med 
forbehold om at vi får overført personalressurser! 

• Narvik har en meget aktiv faglig ledelse og vi har en lang kontinuitet i det å 
utvikle oss faglig. Vi kan for eksempel nevne at vi har legat foran NLS  når det 
gjelder både barneanestesi og ta i bruk moderne anestesiformer.  
Området er godt kvalitetssikret og var senest nå i November under tilsyn fra 
Helsetilsynet uten en eneste anmerkning eller avvik. Vi har nå fast ansatt 
anestesilege i 100% stilling. 
 

• Ja, Intensiv i Narvik er en liten avdeling, eller snarere en seksjon i 
akuttavdelingen (sammen med mottakelse, legevakt og dagkirurgi). Men 
sammenlignet med andre lokalsykehus i Norge(inkludert øvrige Nordnorge - fra 
Mo til Kirkenes via Harstad), er vi heller av typisk størrelse. Verken større eller 
mindre. 

 
 
 

Om pasientgrunnlaget respiratorbehandling(2006) 
 

• 80% av pasientene er medisinske, 50% av pasientene er over 75 år (2006). 
Gjennomsnittlig respiratorbehandling er ca 3 døgn. Ingen av de kirurgiske 
pasientene var elektiv. 

• 36 % av pasientene sendes til høyere nivå i løpet av de to første døgn, enten til 
NSS eller UNN, avhengig av diagnose (eks til neurologisk avdeling NSS eller 
neurokirurgisk eller cardiologisk avdeling UNN ). Andre aktuelle plasser som 
pasienter sendes til er brannskadeavdelingen Haukland og Rikshospitalet. Det er 
tre grunner til at pasientene ikke sendes med en gang: Kapasiteten til mottakeren, 
kapasiteten til transporttjenesten og værforhold. Vi hadde for eksempel nå i 
November en stor brannskade som låg to døgn i avvente på bedre værforhold i 
Bergen. 

• 18% av pasientene dør i løpet av 1 døgn. 
• Snittalder på de pasienter som ikke sendes til høyere nivå er 80 år (det samme 

gjelder de pasientene som dør )   
• Når 52% av pasientene enten er sendt eller er døde, gjenstår en gruppe pasienter 

som er 80 år gamle og ligger  ca 4 – 5 døgn i respirator. Det er nærliggende å anta 
at dette er de pasienter som diskusjonen dreier seg om.  

 
 
 

 
 
 



Forslaget medfører: 
 

• Tap av intensivfunksjon i Narvik og betydelig svekket akuttberedskap 
• Reduksjon av respiratorkapasitet i nye UNN. Muligheten til å avlaste avdelingen i 

Tromsø faller bort. Ut i fra beredskap innenfor regionen, skjer også en svekkelse. 
( jmfr SARS, legionella i Fredrikstad)  

• Etiske problemstillinger. Behov for å endre kriterier for respiratorbehandling når 
resurser og kapasitet svekkes. Det etiske blir også aktualisert i.h.t. de 18% som 
dør innenfor 1 døgn 

• Reduksjon av kompetanse i nye UNN, ikke bare knyttet til respiratorbehandling, 
men også til nærliggende områder som C-PAP og Bi-PAP behandling 

• Økte kostnader i nye UNN (transport, styrking av transportkapasitet, ev.nye 
vaktordninger ). Det fremgår jo også klart i rapporten at det forventes et økt 
ressursbruk i Harstad for å ta disse pasientene. Pasienter med kort liggetid i 
respirator (eks. intoksikasjon) blir sendt, for å så kort tid etterpå våkne opp i 
Tromsø eller Harstad for så å sendes tilbake(til psykiatrien). 

• Tap av viktig tid for oppstart av behandling(”golden hour”) av pasient 
• Fare for stans i etablering og utvikling av ny, samlokalisert intesiv/ mottakelse/ 

legevakt i Narvik 
• Det oppstår problem innenfor det å rekruttere og beholde kompetent personale 

(viser til utviklingen i Gravdal og Lærdal). Dette får også økonomisk 
konsekvenser gjennom dyre vikarordninger. De som vinner på dette er våre 
vikarbyråer. 

 
 
 

Andre momenter: 
 

• Disse pasientene blir ikke stabilisert bare ved å intubere, men krever ofte 
umiddelbar innsetting av intensivbehandling. Dette lar seg ikke gjøres under 
transport. Håndventilering av pasienter er i dag ikke akseptert som god 
behandling. Disse pasientene trenger hurtig oppstart av respiratorbehandling med 
høy peep, lav tidalvolum og trykkontrollert ventilasjon, i tillegg til inotrope 
legemiddel. Dette krever trening og kompetanse. 

• Denne type av transport er direkte risikabel for pasienten, spesielt 
landeveistransport (se forrige punkt)  

• Fra medisinskfaglig hold kommer pasientene av disse grunner å bli sendt ut av 
foretaket med fly, hvis de ikke blir behandlet lokalt (konsensus mellom 
fagdirektør Noddeland og avdelingsoverlege medisin her 2005).  

•  Dette er pasientgrupper som det forventes økning av (”KOLS-bølgen” ) 
• Det legges vekt på at det brukes ”svært store resurser” til respiratorpasienter. For 

å sette dette i perspektiv, bruker vi f.eks like store personalresurser på enkelte 
forvirrede pasienter (eks. med fersk hjerteinfarkt) og psykiatriske pasienter, samt 
multifunksjonshemmede barn (stor gruppe her). Alle disse krever fastvakt. 

 
 



 
Sammenfatning: 

 
Vi mener dette er et forslag som bør fjernes fra dokumentet pga de store konsekvenser 
det får på det faglige området uten noen tydelig gevinst, men også av beredskapsmessige 
og sterke økonomiske grunner. Der er også etiske problemstillinger som gjør at vi mener 
forslaget bør trekkes. 
 
Forslaget innebærer en reduksjon og svekkelse av kapasitet og kompetanse i nye UNN, 
samtidig som det medfører en utgiftsøkning.  
Denne gruppen pasienter, dvs ukompliserte respiratorpasienter, får ingen 
behandlingsmessig gevinst av å bli transportert mellom institusjonene i nye UNN. 
Snarere kan det tenkes at kvaliteten på behandlingen blir dårligere og pasienter og 
pårørende utsettes for urimelig påkjenning i forbindelse med transport og behandling 
langt fra hjem og familie. Her oppstår også en del etiske problemstillinger, både relatert 
til pasienter som dør under eller tett etter transport ut av vårt nærområde og til spørsmål 
knyttet til prioritering/ ikke igangsettende av behandling.  
Vi i Narvik er avhengig av å beholde pasientene for å opprettholde kompetansen. Ikke 
minst er dette viktig i forbindelse med intensivbehandling i avvente på transport til 
høyere nivå, og det å skåne korttidspasienter fra resurskrevende transporter ”frem og 
tilbake”. Vi har også et antall pasienter med hjemmerespiratorer i Narvik, som trenger vår 
kompetanse. 
 
 
 Helst ser vi en styrking av intensivbehandlingen på vårt lokalsykehus. Da hadde vi 
kunnet ta hånd om disse pasientene med enda mindre resursbruk og samtidlig høy faglig 
nivå. For å oppnå dette, ser vi stor betydning i etablering av felles mottakelse/ legevakt/ 
intensiv. 
 
 
 
 
Narvik 20 november 2006  
 
 
Ulf Hyddmark       Gøran Zettervall 
Faglig ansvarlig lege akutt område Narvik  Områdeleder akutt område Narvik 

 



Høringssvar delprosjekt somatikk 
 
Vedrørende styringsgruppens forslag om en flytt av øre-nese-hals-virksomheten fra Narvik til 
Harstad.  
 
Undertegnede tiltrer stillingen som Anestesioverlege med funksjon avdelingsoverlege for 
område akutt fra og med sommeren 2007. Da jeg får det overgripende faglige ansvaret mener 
jeg det riktig å kommentere styringsgruppens forslag om en flytt av ØNH virksomheten. 
 
 
 
 
 
Om barneanestesi 
 
Narkose på barn skiller seg på en rekke punkter fra voksenanestesi og det er derfor viktig og 
opprettholde en så stor volum på virksomheten att anestesipersonalet behersker prosedyren. 
 I Narvik gjennomførte man 194 barnanestesier under år 2005. 105 av disse var knyttet till 
ØNH operasjoner. En flytt av ØNH kirurgi fra Narvik medfører således en halvering av 
sykehusets barnenarkoser. 
 
 
Andre oppgaver knyttet til barn: 
Anestesipersonalet(AP)har foruten narkose, en rekke andre oppgaver knyttet til barn på 
sykehus. 
Det kan f.eks være svært vanskelig å sette venflon (nål) på barn. Her har AP en nøkkelrolle på 
mange sykehus inkl. Narvik. En tilsynes banal gastroenteritt hos barn kan på kort tid lede til 
stort væsketap og få fatale konsekvenser om ikke intravenøs væsketilførsel etableres raskt. 
Kritisk syke barn ser vi heldigvis sjelden men vi vet at de kommer med jevne mellomrom. 
AP har også her en sentral rolle i forhold til etablering og stabilisering av vitale funksjoner (fri 
luftvei, ventilasjon og blodsirkulasjon). Sistnevnte er i høyeste grad aktuell ved dårlige barn 
på føden. Under 2005 gjorde man 18 akutte keisersnitt i Narvik. Ca 5 av disse var  
”katastrofesnitt” . 
 
 
 
Medisinske konsekvenser av en flytt av ØNH kirurgi fra Narvik. 
Det er alltid viktig å ha en viss volum på virksomheten for å sikre god kvalitet på det man 
gjør. 
Narvik i likhet med Harstad og andre småsykehus, er sårbare ved strukturomlegging av 
virksomhet da det ofte får konsekvenser i mange ledd. 
Forslaget innbærer en halvering av antall barnanestesier i Narvik og vil få konsekvenser.  
På sikt kommer det å bli utfordrende å opprettholde en medisinsk forsvarlig kompetanse hos 
anestesipersonalet i forhold til barneanestesi. 
Mengdetreningen relatert til barnets vitale funksjoner fås gjennom anestesiprosessen. Færre 
barnanestesier leder til mindre trening og vi kommer å være dårligere rustet til å ta hand om 
barn i alle kategorier og spesielt de som er kritisk syke. 
 
 
 



 
 
Om dagkirurgisk ØNH virksomhet. 
 
Foretakets målsetting om en økt andel dagkirurgi er viktig og innenfor ØNH kirurgien finnes 
gode forutsetninger for dette. Da kirurgi i ØNH regionen ofte er forent med kvalme og 
oppkast og til viss grad også smerteproblematikk direkte postoperativt, må man regne med en 
rekoverytid på 4-6 timer før pasienten kan forlate sykehuset.  
På min nåværende arbeidsplass utfører vi ca1400 ØNH - relaterte barnenarkoser/år. 
Utviklingen mot dagkirurgi har vært formidabel og 90 % av ØNH - kirurgi er dagkirurgisk(op 
av halsmandler, falsk mandel i nesen og trommehinnedren) Det finns et forbedringspotensial 
av den anestesimessige perioperative behandlingen i Narvik som burde kunne lede til en økt 
andel dagkirurgi.(valg av narkosemiddel, kvalmeprofylakse, smertebehandling mm) 
 
 
Konsekvenser for dagkirurgisk virksomhet innen ØNH området. 
 
I Narvik er per i dag 55 % av ØNH kirurgien som krever narkose dagkirurgisk. 
Utviklingspotensial finnes. En flytt av ØNH kirurgi til Harstad kommer med stor 
sannsynlighet å innebære en minskning av andelen dagkirurgi, da pasientens reisetid blir 
lengre og tiden til post - operativ rekovery kortere. En lang reise krever også at pasientens 
allmenntilstand er bedre før utskrivelse. 
 
 
Sammenfatning 
 
Jeg har stor respekt for styringsgruppens arbeide og forstår kompleksiteten av oppdraget og 
det faktum at tiden har vært en begrensende faktor for bla. konsekvensanalyser. 
  
En flytt av ØNH kirurgi fra Narvik til Harstad får så omfattende konsekvenser i flere ledd, at 
jeg som faglig ansvarlig avdelingsoverlege ikke kan stå bak forslaget. 
Mitt primære argument er att en halvering av antall barnanestesier gir så lavt volum att vi på 
sikt kommer å ha vanskelig for å håndtere barns medisinske sikkerhet. Forslaget gjør oss også 
dårligere rustet till å håndtere kritisk syke barn i alle kategorier. 
 
Forslaget forventes også å gi en minskning av andelen dagkirurgiske operasjoner, stikk i strid 
med foretakets målsetning. 
 
Med håp om en positiv utvikling av Narvik sin ØNH virksomhet. 
 
 
 
Norrköping 24.11.2006 
 
Jon Harr 
Blivende faglig ansvarlig overlege akutt område Narvik  
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8038 Bodø 
 
Høringsuttalelse 
Vedr. anbefalinger fra styringsgruppen i Hålogalandsprojektet 
Datert 14.11.06 
Deres referanse 200600069-76 
 
Integreringen av Harstad sykehus og Narvik sykehus i UNN har stor betydning for 
befolkningen i området og for primærhelsevesenet især. Det er derfor svært beklagelig at 
primærhelsetjenestens representant allmennlege M.Sommerseth trakk seg fra deltakelse i 
styringsgruppen. Som oss bekjent gjorde hun det i protest mot styringsgruppas 
fremgangsmåte.  
Dette nevnes ikke med et ord i hoveddokumentet som sendes ut for høring. At eieren via 
styringsgruppen ikke satser mer på samarbeid med primærhelsevesenet i denne prosessen er 
skammelig! 
 
Hoveddokumentet mangler både navn og tilhørighet til medlemmene i styringsgruppen og 
delprosjektgruppene. Det kommer heller ikke tilstrekkelig frem hvorvidt anbefalingene er gitt 
i enighet. Styringsgruppen gir en rekke anbefalinger som ikke følger anbefalingene fra 
delprosjektgruppene, dette anmerkes bare i et tilfelle og kommenteres ikke videre.  
Noen av akkurat disse anbefalingene har betydelige praktiske konsekvenser for oss. Vi 
opplever det som arroganse fra styringsgruppen å ikke få informasjon om årsakene hvorfor 
man foretrekker en anbefaling fremfor den andre. Det er for tynt å begrunne dette men 
generelle ytringer om behov for å senke utgifter. Tidsfristen som var satt for 
integreringsprossessen har ikke gitt mulighet for konsekvensanalyser, disse er da også totalt 
fraværende. Tallmateriale fra tidligere utredninger har jo vist seg å ikke holde mål i de 
omstillingene som ble gjennomført under navnet ’Hålogalandsykehuset’ 
 
Ad sak 26/06 
p 1: Vi vurderer det som betenkelig å bruke SINTEF-tall som normering for sengetall i disse 
to lokalsykehusene. Dette med blikket fra et øysamfunn med spredt bebyggelse og svært høy 
aldersgjennomsnitt. En av hovedøyene har verken sykehjem eller natttjeneste fra 
hjemmesykepleien. Det er betryggende å ikke ha for høy terskel til å kunne legge inn 
pasienter til overvåkning som ellers kunne ha vært observert lokalt hvis en hadde 
tilgjengelighet av personalet. Hjemsendelse etter dagkirurgiske inngrep kan for eksempel 
forsvares hos mange som bor i Harstad eller nærområde, men ikke en ambulansebåt-tur unna 
sykehuset. 
 
p 5: Også her stiller vi spørsmål om tall hentet fra andre land eller Norge sett under ett 
kan/burde brukes hos oss med hensyn til avstander og aldersfordelingen. Såpass høy andel 
dagkirurgi som settes som mål krever resurser for adekvat mottak i kommunen. Bjarkøy 
kommune har ikke økonomi til å bygge flere korttidsplasser på sykehjemmet eller øke 
aktiviteten i hjemmetjenesten ytterligere. Vi opplever at det allerede sendes en del pasienter 



for tidlig hjem i sykdomsforløpet og at prosenten av returer til sykehuset har økt. Også antall 
innleggelser på sykehjemmet for oppfølging etter sykehusopphold har økt de siste årene. 
 
p 6: Styringsgruppens anbefaling om reduksjon av sengetall og bemanningsfaktor er det 
vanskelig å forstå. Våre pasienter melder i økende grad om plass på korridor. De forteller om 
personal som er under betydelig tidspress. Det gjelder både pleiepersonalet og leger. Vi har 
opplevd at enkelte pasienter av den grunn har motsatt seg en reinnleggelse. 
 
p 7: Denne anbefalingen burde heller ikke vært gitt uten konsekvensanalyse. Vi frykter at 2-
delt vaktsystem vil føre til høyere belasting på de gjenværende på vakt, det vil særlig gå 
utover overlegene og at det vil gi betydelig utslag i både å beholde kompetanse og rekruttere 
kompetanse i faste stillinger. Forringet kompetanse på lokalsykehuset er ikke ønskelig fra vår 
utgangspunkt. 
 
Generell kommentar: 
 
Anbefalingene mangler viktige opplysninger. 
 
Potensiell viktige og verdifulle bidrag fra representant for primærhelsetjenesten ble ikke 
utnyttet. 
 
Det mangler konsekvensanalyser. 
 
Tegn til samarbeid mellom sykehusene er fullstendig fraværende i anbefalingene. 
Universitetssykehuset er bare nevnt der det trenges ytterligere stillinger. 
 
Harstad sykehus og Narvik sykehus har for lavt antall på enkelte aktiviteter/prosedyrer for å 
forsvare at disse fortsatt gjennomføres. Hvorfor ønsker styringsgruppen så absolutt ikke å 
overføre resurser fra UNN til disse sykehusene og omdirigere pasienter fra kommuner i Midt-
Troms og Senja som har samme avstand til begge sykehusene for å kunne opprettholde disse 
tilbudene?  
 
Fra primærhelsetjenestens utgangspunkt er det ønskelig å ha flest funksjoner innenfor 
utredning/diagnostisering og for behandling av vanlige sykdomstilstander på lokalsykehuset. 
Vi har hittil opplevd god kvalitet på de aller fleste funksjoner og god tilgjengelighet.  
Sykehuset har gode rutiner for kvalitetssikring. Vi er derfor opptatt av at Harstad sykehus ses 
på som resurs og ikke som belastning for helseforetaket. 
 
Vi råder eieren til å ikke følge anbefalingene fra styringsgruppen. Isteden burde eieren 
kreve at styringsgruppen rydder opp i en rekke kritikkverdige forhold. Eieren burde 
kreve et dokument med anbefalinger som fyller kriteriene som stilles ved slike store 
omstillinger som denne integreringen av 2 lokalsykehus i UNN er. Eieren burde kreve 
reell medvirkning av primærhelsetjenesten i denne prosessen. Eieren har alltid mulighet 
til å revurdere sammensetningen av styringsgruppen.  
 
Kommunelegene i Bjarkøy 
 
Frank Hilpüsch        Petra Parschat 
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HØRINGSUTTALELSE - HÅLOGALANDSPROSJEKTET - DELPROSJEKTENE: 
SOMATIKK / MEDISINSK SERVICE, PSYKISK HELSEVERN  
 
Harstad kommune har mottatt delprosjektene somatikk / medisinsk service, psykisk helsevern, 
samt rus og slagrehabilitering. Delprosjektene er omfattende og først og fremst beskrivende i 
forhold til dagens tjenesteproduksjon. Bak hver av delprosjektene står en prosjektgruppe. Kun 
to av gruppene har en representant fra kommunehelsetjenesten, og ingen av gruppene har 
brukerrepresentant. Og når så omfattende utredninger gis en høringsfrist på 14 dager må det tas 
som et direkte uttrykk for at dette er en styrt prosess som vesentlig er økonomisk motivert og 
der brukerne ikke er satt i fokus.   
 
Den faglige og administrative styring skal foregå fra Tromsø, der også de mer spesialiserte 
tjenestene skal utøves. Det legges opp til at en mindre andel av helsepersonell skal inngå i 
vakturnuser og heller utføre flere tjenester på dagtid. Dette fører til at den akuttmedisinske-
beredskapen i Hålogalandsregionen reduseres. Delutredningene tar utgangspunkt i en 
sentraliseringsideologi som åpenbart er riktig når det gjelder behandling av mer sjeldne 
sykdommer hvor det er behov for et visst volum for å bli dyktig. Delutredningene synes 
imidlertid ikke å se mulighetene for å utvikle spesielle kompetansemiljøer utenfor Tromsø.   
Harstad kommune registrerer også at utredningene legger opp til at de strukturelle og faglige 
endringene som forslås ikke fører til endringer ved UNN, kun i Harstad og Narvik. 
 
Verdien av delutredningene som beslutningsgrunnlaget svekkes ved at konsekvensutredning 
ved mange av de foreslåtte tiltakene mangler. 
 
Når det gjelder den nye organisasjonsmodellen er det nedfelt et prinsipp om gjennomgående 
faglig representasjon. Harstad kommune vil påpeke viktigheten av at faglig leder for de 
fagmedisinske avdelingene ved sykehuset i Harstad bør være stasjonær på sykehuset. De 
fagmedisinske avdelingene ved sykehusene bør være likestilte avdelinger. 
 
Somatikk / medisinsk service 
Det virker på rapporten som om man skal utføre samme jobb som tidligere, men med færre 
pasientsenger. Dagbehandling og dagkirurgi skal økes. Det er imidlertid ikke tatt hensyn til at 
pasienten ofte ikke er i stand til å reise ut samme dag på grunn av bl.a lang reisevei. Overgang 
til dagbehandling vil i mange tilfeller resultere i en merbelastning for primærhelsetjenesten 
uten at man har sett konsekvensene av dette.  
 

       

Besøksadresse: 
Havnegata 1 
Harstad  
 

Postadresse:  
Postmottak 
9479  Harstad    
 

Telefon:   
77 02 60 00 
Telefax:   
77 02 71 01 

E-post:   
postmottak@harstad.kommune.no 
Hjemmeside:   
www.harstad.kommune.no 

Organisasjonsnr:  
 972 417 971 

Bankgiro:   
SpareBank 1 Nord-Norge  
4760 16930 93 
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Og det er viktig å satse på utdanning av egne leger på sykehusene fra turnuskandidater til ass. 
lege – overlege i stedet for å leie inn ”dyre” leger fra private byrå. For å muliggjøre en bedre 
rekruttering kreves faglige utfordringer og stabile vilkår for legene.  
  
Psykisk helsevern 
Rapporten er et delprosjekt for Hålogalandsprosjektet og det er stor svakhet at den nesten ikke 
nevner Sør-Troms psykiatriske senter. 
 
Harstad kommune er positiv til forslaget om å slå sammen Barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk (BUP) og Sør-Troms psykiatriske senter til ”Senter for psykisk helse, Sør Troms ”, 
slik at man får en avd. overlege I / psykiater som leder, og at BUP dermed får en medisinsk 
faglig ledelse på linje med voksenpsykiatrien. Prosessen med sammenslåing er i følge 
rapporten ikke påbegynt, men skal likevel trå i kraft fra 01.01.2007 !   
 
Ved psykiatrien i Narvik er det 4 legestillinger og 7 psykologer. Der har legene 4-delt vakt, og 
en døgnenhet med 15 senger hvorav 3 øyeblikkelig hjelp senger.   
 
Ved Sør-Troms psykiatriske senter i Harstad er det 7 legestillinger og 8 psykologstillinger. 
Døgnavdelingen har 12 sengeplasser som i utgangspunktet skal kunne ta imot akutte og 
planlagte innleggelser. Avdelingens oppgaver er observasjon, diagnostikk og behandling av 
alle tilstander og diagnoser.  
 
For å framstå som et fullverdig øyeblikkelig hjelptilbud må det snarest etableres leger i vakt 
hele døgnet, på lik linje med de somatiske avdelingene. Dermed blir det mulig å kunne gjøre 
faglige vurderinger / gi råd og ta imot innleggelser hele døgnet.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Ordføreren i Harstad 
 
 
 
Halvar Hansen 
 
 Arne Johansen 
 Rådmann 
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Helse Nord v/ prosjektleder Trude Grønlund 
Delprosjekt Somatikk/Medisinsk service 
 
 
 
Høringsvar på delprosjekt Somatikk/ Medisinsk service 
 
I vårt høringsvar har vi valgt å kommentere det vi opplever som en dårlig prosess i den store 
omstillingen der Hålogalandssykehuset HF og UNN HF skal bli ett nytt UNN fra 010107. 
 
 
Tidsaspektet 
Da sammenslåingen ble presentert stilte vi spørsmål rundt tidsaspektet for gjennomføringen 
av omstillingsprosessen. I utgangspunktet kan nok to sykehus slås sammen i løpet av en høst, 
såfremt det ikke vedtas store endringer som må implementeres på kort tid.  
Det synes som de øvrige delprosjektgruppene har hatt tilstrekkelig med tid til å utføre de 
oppgaver de var satt til. Da ser vi bort fra delprosjekt fellesfunksjoner som ble stoppet 
underveis. Vi mener delprosjektgruppe Somatikk/ Medisinsk service allerede fra start fikk en 
oppgave som var altfor stor til den korte tiden de hadde til rådighet. 
 
 
Opprinnelig mandat 
Det opprinnelige mandatet inneholdt faglige, personalmessige, administrative og økonomiske 
konsekvensvurderinger. Videre var det lagt opp til medvirkning både i styringsgruppen, 
delprosjektgruppene og drøftingsmøter underveis. Dette var tillitsvalgte og verneombud 
tilfredse med. 
 
 
Endret mandat 
Frem til 16. oktober hadde delprosjektgruppa brukt mye tid på å innhente informasjon om 
organisering og drift på både Hålogalandssykehuset HF og UNN. Videre gikk mye av tiden til 
å diskutere mulig funksjonsfordeling og utarbeide alternative modeller for fremtidig 
organisering. Underveis i prosessen ble mandatet til delprosjektgruppa endret på grunn av 
manglende fremdrift. Delprosjektgruppen ble bedt om å konsentrere seg om å gi en grundig 
gjennomgang av de medisinske funksjoner ved de enkelte sykehusenheter i nåværende 
Hålogalandssykehuset HF. Alt av konsekvensvurderinger, anbefaling til fremtidig løsning 
innenfor Medisinsk service og forslag til ny organisasjonsmodell ble tatt bort fra det endrede 
mandatet.  
 
Styringsgruppen valgte å fjerne viktige deler av mandatet, i stedet for å gi mer tid til å 
gjennomføre en god prosess der potensielle faglige, personalmessige, administrative og 
økonomiske konsekvenser blir beskrevet. Dette er i strid med enhver god prosedyre for 



omstilling. Vi synes det er betenkelig at styringsgruppa kan foreslå omfattende endringer i 
drift uten at det foreligger konsekvensvurderinger.  
 
I utgangspunktet skulle delprosjektgruppen fortsatt foreslå fremtidig løsning innenfor 
Medisinsk service etter at det endrede mandatet forelå. UNN hadde parallelt satt i gang et 
arbeid rundt en hensiktsmessig organisering av disse funksjonene, uten å involvere 
tillitsvalgte og verneombud. Dermed ble dette tatt bort fra delprosjektgruppens oppgaver. 
Ingen informasjon fra ledelsen i UNN til ansatterepresentanter i forbindelse med dette 
arbeidet, er svært kritikkverdig. 
 
Det at forslag til organisering ble tatt ut av mandatet og behandlet i linje, har resultert i et 
arbeid uten reell medvirkning fra tillitsvalgte og verneombud. Vi er innkalt til drøftingsmøte 
angående organiseringen i nye UNN. På 9 dager skal vi danne oss et bilde av hvilke 
konsekvenser den foreslåtte modellen vil kunne få. Dette er ikke reell medvirkning og det er 
for lite tid! 
 
 
Innsparinger på sikt 
Delprosjektgruppas medlemmer var enige i at det innfor noen områder kan være gode 
muligheter for innsparinger på sikt. Som å øke fra døgn til dagbehandling, økt bruk av 
hotellsenger og endring av pasientstrømmen innenfor den elektive behandlingen. Ettersom det 
ikke var tid til nærmere konsekvensvurderinger før fristen for delprosjektgruppens rapport, 
valgte de å påpeke at disse områder kan utredes nærmere etter sammenslåingen.   
 
Vi støtter delprosjektgruppas vurdering og mener det er riktig å bruke tid på å utrede 
eventuelle driftsendringer av denne art. Forhastede avgjørelser er erfaringsmessig risikabelt 
både for drift, kvalitet og arbeidsmiljø, og derfor ikke ønskelig. Vi tror at ledelsen og 
fagmiljøet i fellesskap lettere vil kunne se hvilke endringer som er fornuftige, både i forhold 
til faglig utvikling, personell, arbeidsmiljø og økonomiske innsparinger, når den nye 
organisasjonen har fått ”satt seg”. Da er det også mulig å gjennomføre konsekvensvurderinger 
på en grundig og pålitelig måte, som i langt større grad sikrer gode avgjørelser! 
 
 
Forslag som ikke kom fra delprosjektgruppa 
Sentral prosjektledelse valgte å presentere alternative forslag for styringsgruppa. 
Delprosjektgruppa var ikke involvert i diskusjoner om eller utredning av disse. Blant 
forslagene var å legge til grunn en pleiefaktor på 1,2, redusere 10 senger på kirurgisk område i 
Harstad og Narvik, som skal utgjøre en reduksjon på 34 pleiestillinger. Delprosjektgruppen 
sier i sin rapport ikke noe om hvor mange kirurgiske senger de tilrår å redusere med. En 
pleiefaktor på 1,2 og reduksjon på 10 kirurgiske senger og 34 pleiestillinger er ikke 
konsekvensvurdert og virker som et overilt og lite gjennomtenkte forslag. Vi tilråder på det 
sterkeste at de foreslåtte tilrådninger ikke vedtas av styret i Helse Nord, før en grundig 
konsekvensvurdering på det faglige, personellmessige, administrative og økonomiske 
foreligger.  
 
Vi vil minne om at verken Hålogalandssykehuset HF eller UNN HF har svart på 
Arbeidstilsynets pålegg om å kartlegge hvorvidt det er balanse mellom ressurser og oppgaver. 
Dette er et viktig spørsmål for de ansattes helse og arbeidsmiljø. Et vedtak om slik reduksjon 
uten konsekvensvurdering vil kunne bli oppfattet som et signal om at Helse Nord ikke tar de 
ansattes arbeidsmiljø på alvor. 



Kostnadsbesparelser som rettesnor…? 
I mandatet ble det ble gitt klare mål om ”..å identifisere muligheter for varige 
kostnadsbesparelser…”. I tillegg er det muntlig uttrykt fra fagdirektør at en del av disse skulle 
kunne iverksettes allerede fra 01012006. 
 
Det kan synes som at det økonomiske kravet har bidratt til å påskynde en større 
endringsprosess enn det som skulle være nødvendig på et tidlig tidspunkt i en slik 
sammenslåing? Vi synes det er betenkelig dersom Helse Nord prioriterer økonomi fremfor 
pasienthensyn, kvalitet og arbeidsmiljø. 
 
 
Våre forventninger videre 
Vi må ikke glemme å ta hensyn til at UNN HF og Hålogalandssykehuset HF er to foretak med 
ulike kulturer. Det fordrer en prosess der alle parter har en bevisst holdning til hvordan vi 
møter eventuelle utfordringer som kan dukke opp underveis. Helse Nord har, gjennom 
manglende tilrettelegging for medvirkning og konsekvensvurderinger, bidratt til å skape uro i 
begge organisasjoner. 
 
Det er viktig at både verneombud, tillitsvalgte og øvrige ansatte i Hålogalandssykehuset HF 
og UNN HF tas med videre i omstillingsprosessen. Slik kan vi bidra til ei positiv holdning til 
de forestående endringene.  
 
Vi forventer at styret i Helse Nord ikke fatter vedtak som er basert på synsninger uten 
konsekvensanalyser. Det er fortsatt mulig å ta kloke avgjørelser.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Lene Pedersen   Mai-Britt Martinsen  Grete Åsvang 
HTV NITO/ SAN, UNN HTV NSF, UNN  HVO UNN   
  
 
 



Klinisk kjemisk avdeling Hålogalandssykehuset Narvik 
 
Laboratoriet har som funksjon å yte laboratorietjenester til helsevesenet ved hjelp av 
biokjemiske metoder. Primæroppgaven til laboratoriet er å ivareta behovet for 
laboratorie–og blodbanktjenester i forbindelse med akuttfunksjonen til 
Hålogalandssykehuset Narvik.  
I tillegg utfører Laboratoriet tjenester for sykehusets egne poliklinikker, byens 
institusjoner og nesten alle legekontor i byen og omegn. 
 
 
Laboratoriet Narvik – Klinisk kjemi og Blodbank 
Avdelingen omfatter to medisinske spesialiteter, Klinisk kjemi og blodbank. 
Avdelingen er en medisinsk serviceavdeling, som bidrar til diagnostikk, monitorering 
og behandling gjennom biokjemiske analyser og blodprodukter. Fra Blodbanken 
tilbys blodprodukter som blodlegemer, plasma og diverse koagulasjonsfaktorer. 
 
De fleste av våre analyseinstrumenter er interfacet. Det vil si at de har direkte kontakt 
med laboratoriets datasystem, DwLAB. Dette innebærer at bestilling av analyser og 
svar på analyser rapporteres automatisk. I tillegg har Laboratoriet 
valideringssystemene SIS og CentraLink, som hjelper bioingeniørene med validering 
av svar. Dette er hensiktsmessig i og med at avdelingen ikke er tilknyttet en stedlig 
laboratorielege til enhver tid. 
 
Avdelingen har felles personell for Klinisk kjemi og blodbank, og er til enhver tid 
bemannet med minimum en bioingeniør.  
 
Vårt daglige arbeid består i korte trekk av: 
• Blodprøvetaking 
• Analysering av blodprøver 
• Analysering av andre kroppsvæsker 
• Tapping av blod 
• Produksjon av blodkomponenter 
• Immunhematologiske analyser 
• Logistikk/forsendelse av analyser som ikke gjøres hos oss 
• Kvalitetssikrende arbeid 
• Vedlikehold av instrumentpark 
• Vedlikehold av desentralisert HemoCue på avdelingene 
• Vedlikehold av desentralisert Blodgass på Intensivavdeling 
• Service opp mot primærhelsetjenesten 
 



Analysetilbud
Seksjon Instrument Analyser Manuelle rutiner 

Sysmex XE-
2100 

Hb, Leukocytter, Trombocytter, 6-diff, 
EVF, MCV, MCH, MCHC, 
reticulocytter, NRBC 

Telling i mikroskop 
Laging og farging av 
utstryk 
Farging av benmarg 
Malariautstryk 
Spinalvæske 

KX-21N Backup for XE-2100  

 
Hematologi 

BD SEDI-15 SR  
Sta Compact PT, APTT, Fibrinogen og D-dimer  Koagulasjon 
Trombotrack PT  
Advia 1200 Na, K, Krea, Klor, CRP, Ca, Fosfat, 

Urat, Bilirubin, ALAT, ASAT, GGT, 
ALP, LDH, CK, Amy, Lipa, TP, 
Albumin, Glukose, Kolesterol, Urea, 
Laktat, HDL-kolesterol, LDL-
kolesterol, HbA1c, Magnesium, Trig 

Preparering av 
HbA1c 

Quickread Backup CRP  

 
Klinisk kjemi 

Hemocue Backup glukose  
Immunoassay AIA-21 

Centaur CP 
CKMB, Troponin I, FT4, TSH, Ferr, 
CEA, PSA, B12, Folat 

 

ABL 725 Arterielle, venøse og kapillære 
blodgasser 
Ionisert calsium 

Backup for 
elektrolytter 

Blodgass 

ABL 77 Arterielle, venøse og kapillære 
blodgasser 
Ionisert calsium 

Backup for ABL 725 

  HemoFec 
  Hurtigkulde 
  Strep.A 

 
Hurtigtester 

  Mononukleosetest 
Urisys Strimmeltest   

Uriner   Gravitest 
Urin-mikro 

Immunologiske 
analyser i BB 

 Blodtyping  
Fenotyping 
Undersøkelse av navlestrengsblod 
Utlevering av blodprodukter 
Antistoffscreening 
Enkelt og utvidet forlik 
Direkte coombs 

 

Produksjon av 
blodprodukter 

 Tapping 
Kjøpe SAG 
Kjøpe trombocyttkonsentrat 
Mottak og registrering av kjøpte 
produkter 
Godkjenning av serologiprøver 
Frigivelse av blodposer 
Sende blodprodukter 
Flytte plasma 

Venesectio 

Prøvefordeling  Prøvetaking av blodkultur 
Spinalvæskeundersøkelser 
Pakke opp tilsendte prøver 
Registrere og analysere prøver 
Sentrifugere og avpipettere 
Prøvetaking akutt 

Telle celler i 
mikroskop 
Lage utstryk av 
bunnfall 
GRAM-farging 
Dyrke sjokoladeskål 
Lese av 
sjokoladeskål 



Aktivitet og produksjon 
 
Avdelingen utførte totalt 242.000 analyser i 2005. Det var en økning på 8,0 % i forhold 

til produksjonen 2004. 

 
Avdelingens egne registreringer - 
aktivitetstall 

Hele 2005 2006 (tom 23.november)

Analyser, inneliggende pasienter 106 000 107 200 
Analyser, fra egen poliklinikk 44 000 42 500 
Analyser, Primærhelsetjenesten/institusjoner 92 000 102 000 
Totalt utført rekvirerte analyser 242 000 251 700 (dette tallet er 14 % 

høyere enn tilsvarende tall i 2005) 
  

Blodbank (hovedtall)  
Antall tappinger 778 642 
Antall terapeutiske tappinger 56 47 
Forlikt blod til pasienter 878 ? 
Antistoffscreening Ca 1500 Ca 1100 
AB0 + Rh-typing Ca 2500 Ca 1800 
Produsert ferskfrosset plasma (ant enheter) 729 617 
  
 
 

Produksjon pr ansatt 
År Antall ansatte i 

produksjon 
Antall analyser 
pr år 

Økning i forhold 
til forrige periode 

Antall analyser 
pr ansatt pr år 

1999 8,75 170 000 - 19 500 
2000 9,75 175 000 3 % 18 000 
2003 11,5 220 500 26 % 19 200 
2004 12,5 224 000 2 % 18 000 
2005 11,5 242 000 8 % 21 000 
Analysemengden øker jevnt fra år til år, tallet på 26 % tilskriver seg en periode på 3 
år, altså ca 8 % hvert år.  
 
 
Drift 
 
• Avdelingen har 3-delt turnus, med aktive vakter hele døgnet 
• Avdelingen har iverksatt Tea-regelverk (Total Error Allowed) for samtlige analyser 
• Avdelingen har iverksatt opplegg for veiledning av primærhelsetjenesten  
• Avdelingen ivaretar veiledning av sykepleiestudenter og helsesekretærer 
• Nye instrumenter for klinisk kjemi og immunoassay innkjøpt høsten 2005 
• Avdelingen er referanselaboratorium for Bayer 
• Avdelingen utfører reagenstesting for SERO 
• Avdelingen benytter datasystemene DwLab og Dips Classic 



Organisering 
 
Overordnet organisering: 
 
• Områdeleder MAS (Medisinsk og Allmenn Service) har overordnet ansvar for 

strategi og utvikling. Rapporterer til Divisjonsdirektør. 
• Avdelingsleder Medisinsk Service har overordnet ansvar for Laboratoriet og 

Røntgen innenfor økonomi, personal, budsjett. Rapporterer til Enhetsleder. 
• Seksjonsleder Laboratoriet har det faglig overordnede ansvar på avdelingen, og 

er ansvarlig for avdelingen drift. Rapporterer til Avdelingsleder. 
 
Faglig organisering: 
 
• Hematologi/Koagulasjon 
• Medisinsk Biokjemi (Klinisk kjemi + blodgass) 
• Blodbank 
• Immunoassay og urin 
• IT og Kvalitet 
• Service og PNA 
 
Disse faggruppene ledes av en fagbioingeniør, som har ansvar for drift, økonomi, 
konsolidering, validering, vedlikehold og utvikling innenfor de fagfelt som er knyttet til 
faggruppa. 
Fagbioingeniørene danner sammen med seksjonsleder et fagbioingeniør-team på 
avdelingen.  
 
Avdelingen har to tilsynsleger, den ene knyttet til klinisk kjemi og den andre til 
blodbankvirksomhet. Disse har arbeidssted henholdsvis på Nordlandssykehuset og 
på UNN-Tromsø. 
 
 
Bemanning og kompetanse 
 
Avdelingen har 15 stillinger, som er fordelt på 14 bioingeniører og 1 
renholdsassistent. De 14 bioingeniørene fordeler seg som følger: 
• 1 seksjonsleder (overordnet faglig ansvarlig på avdelingen, ansvar for fagfeltet 

Service/PNA i tillegg) 
• 4 fagbioingeniører (ansvar for hhv hematologi/koagulasjon, medisinsk biokjemi, 

blodbank og immunoassay/urin) 
• 1 spesialbioingeniør med ansvar for IT/Kvalitet 
• Resten er vanlige bioingeniører 
 
Laboratoriet har akademisk kompetanse innen IT, helseledelse, aferese, 
prosjektledelse, kvalitetsledelse samt meget høy erfaringsbasert kompetanse 
innenfor hematologi.  
 
Avdelingen har en stabil kjerne av bioingeniører, jevnt fordelt aldersmessig. 
Rekruttering av nye bioingeniører er tidvis problematisk. 
 



Regnskapstall 
 

Regnskapstall 2005 
Ressurser Regnskap 2005 Budsjett 2005 Budsjettavvik 2005 
Inntekt 946 957 2 050 600 1 103 643 
Lønn 5 983 816 6 014 475  - 30 658 
Laboratorierekvisita 4 225 931 3 195 500 1 030 431 
Kjøp av blodprodukter 534 077 200 000 334 077 
Totalt 2005 11 263 516 8 474 375 2 789 142 
 
Forklaringer til budsjettavvik 2005: 
 
Årsaken til mindre inntekter for 2005, er at RTV-takstene ble halverte. Budsjettkravet 
ble ikke justert i forhold til dette, i stedet ble inntektskravet økt. Umulig å 
imøtekomme.  
 
Årsak til overforbruk på labrekvisita i 2005 er at man i budsjettet hadde kalkulert med 
nye instrumenter i drift hvor analysekostnadene var kraftig redusert i forhold til det vi 
hadde hatt tidligere. Dessverre fikk vi ikke i gang disse instrumentene i 2005, og 
overskred dermed budsjettet. I tillegg opplevde vi en økning i ”de dyre” analysene fra 
primærhelsetjenesten, og fikk dermed økte utgifter på reagenssiden i tillegg. 
 
Kjøp av blod forklares med lav bemanning og dårlig kapasitet til tapping. 
 
 

Regnskapstall 2006 (til og med oktober) 
Ressurser Regnskap 2006 Budsjett 2006 Budsjettavvik 2006 
Inntekt 638 510 502 574 135 936 
Lønn 5 279 151 5 369 110 - 81 959 
Laboratorierekvisita 2 804 841 2 673 659 131 182 
Kjøp av blodprodukter 271 423 210 856 60 567 
Totalt 8 217 533 8 486 726 - 269 192 
 
 
Forklaringer til budsjettavvik 2006: 
 
Overforbruk på labrekvisita pga problemer med nytt instrument som er billig i drift, 
fører til at vi enda kjører prøver på det gamle, dyre instrumentet. 
 
Overforbruk på kjøp av blod skriver seg til sommeren. Da var vi lavt bemannet pga 
ferieavvikling, ingen ferievikarer og 1 sykemeldt i tillegg. 
 
Totalt for 2006 har vi et budsjett på 10 231 000 kr.  
 
 



Laboratoriet Narvik – Blodbank 
 
Blodbanken ved Hålogalandssykehuset Narvik er organisert som en egen faggruppe 
på Laboratoriet. Fagfeltet ledes til daglig av en fagbioingeniør, som inngår i 
fagbioingeniørteam på avdelingen.  
 
Aktivitet Blodbanken Narvik 2005 
 
Aktivitet/forbruk Antall/kostnad 
Antall antistoffscreening Ca 1500 
AB0-og Rh-typing Ca 2500 
Antall tappinger 778 tappinger 
Produksjon av ferskfrosset plasma 729 enheter 
Antall terapeutiske tappinger 56 tappinger 
Antall utleverte SAG 878 enheter 
Antall utleverte Octaplas 19 enheter 
Kjøpt av blod 400 000 kr = ca 260 enheter 
Kjøpt av trombocyttkonsentrat 150 000 kr = ca 40 enheter 
Forbruk av labrekvisita 400 000 kr 
Inntekter v/ salg av plasma Ca 140 000 kr 
 
Kjøp og salg av blod 
Blodbanken ved Hålogalandssykehuset Narvik selger lite blod, da vi tapper så vidt 
nok til å opprettholde eget lager. Dette skyldes primært lav bemanning, men også 
vanskeligheter med å få tak i folk som kan gi blod. 
Det blodet vi kjøper fordeles på flere kategorier. Det kan være bestrålt blod (til 
spesielle pasienter), blod uten spesielle antigener (hvor pasienten har kjent antistoff) 
eller rett og slett pga lager er dårlig. 
Kjøp av trombocyttkonsentrat er en nødvendighet i og med at vi ikke produserer det 
selv. 
Plasma som produseres ved tapping selges enten til Octapharma eller SERO. Dette 
får vi en del inntekter på. 
 
Blodgiverpotensialet 
Etter noen år med dårlig engasjement, oppleves det nå at mange melder seg som 
blodgivere. I år har vi klart å få nesten 100 nye blodgivere, uten egentlig å gjøre noen 
innsats. En god del av disse har blitt godkjent og er nå i systemet vårt, som omfatter 
ca 500 aktive givere. 
 
Tappefrekvens 
De blodgiverne som er aktive, tappes i gjennomsnitt to ganger i året. Maks tapping er 
4 ganger i året, det vil si at vi kunne tappet dobbelt så mye hvis forholdene hadde 
ligget til rette for det. På grunn av begrensninger i personalressurser har vi ikke 
tapping hver dag, og ved sykdom må tapping avlyses.  
 
 
 



Utdatering 
Utdateringsfrekvensen på blod er ubetydelig. Som regel er det blod vi kjøper fra 
andre sykehus som utdateres, pga holdbarhet allerede er redusert når vi kjøper 
posen. 
 
Bemanning og drift 
Blodbanken deler personale med laboratoriet. Alle bioingeniører som er ansatt kan 
delta i arbeidsoppgaver i Blodbanken.  
Tilknyttet kun drift i Blodbanken har vi 1 fagbioingeniør som har ansvar for drift, 
økonomi, konsolidering, validering, vedlikehold og utvikling innenfor fagfeltet. I tillegg 
er det delegert oppgaver til 3 personer utenom fagbioingeniøren, for at det ikke skal 
være så sårbart hvis denne blir borte. 
I daglig rutine er det 2 personer som har blodbank som arbeidsstasjon. Hvis det ikke 
er tapping, er det bare 1 person i blodbanken. 
 
Bjørn Skogen fra UNN-Tromsø er tilsynslege. I tillegg har vi nær og hyppig kontakt 
med personell fra blodbanken i Tromsø, som bistår oss i den del faglige spørsmål.  
 



 
Fagforeninger i HHF, ved Foretakstillitsvalgte HHF 
Hovedverneombud HHF 
 
 
Helse Nord v/ Trude Grønlund 
Proskjektleder delproskjektet somatikk/med.service          HHF 29.11.06 
 
 
HÅLOGALANDSPROSKJEKTET – DELPROSKJEKT SOMATIKK/MED.SERVICE 
– HØRINGSSVAR. 
 
Viser til høringsbrev fra Helse Nord ved proskjektleder Trude Grønlund, datert 14.11.06 med 
høringsfrist 01.12.06. 
Nedenfor følger fagforeningenes uttalelser. 
 
 
Sammendrag 
 
De tillitsvalgte stiller seg svært kritisk til prosessen i arbeidet og til høringebrevet som danner 
anbefaling til eier. 
Tiden har vært for kort. 
Det har ikke vært reell medvirkning. 
Mandatet ble endret mens arbeidet pågikk. 
 
Styringsgruppen har lagt frem et høringsbrev med anbefalinger som er på tvers av eller ikke 
diskutert i delprosjektrapporten. Anbefalingene er ikke konsekvensutredet. 
Det er lagt frem forslag som går mot pålegg fra Arbeidstilsynet. 
 
Dersom anbefalingene i høringsbrevet gjennomføres vil det ha betydelige konsekvenser for 
pasienttilbudet, arbeidsmiljøet ved sykehusene, rekrutteringen til sykehusene og det vil på sikt 
svekke Harstad og Narvik sykehus som robuste lokalsykehus. 
 
 
Innledning 
 
Hålogalandsprosjektet bærer preg av korte tidsfrister. Dette umuliggjør reel medvirkning fra 
de ansatte. Hastverk har ført til manglende konsekvensutredninger og kritikkverdig prosses.  
Arbeidsgruppen i delprosjektet i somatikk/med service opplevde at mandatet ble endret under 
arbeidsperioden uten at det ble drøftet.  Dette er brudd på hovedavtalen. 
Selve skrivingen av rapporten ble utført av sekretariatet og på grunn av korte tidsfrister ble 
den endelige utgaven sendt ut til høring før medlemmene i delprosjektet fikk lese igjennom 
den.  Det er vanlig kotyme at ethvert prosjekt og dets medlemmer sammen går gjennom 
rapporten før det endelige resultatet sendes ut. 
Dette er alvorlig. Enda alvorligere er det at høringsinstansene ute ikke kjenner til disse 
forholdene når de gir sine uttalelser.  De tillitsvalgte som deltok i delprosjektet fikk ikke 
anledning til å komme med sluttkommentarer til rapporten.   
 
De tillitsvalgte stiller seg sterkt kritisk til at styringsgruppen kommer med anbefalinger til eier 
som ikke er omtalt i delprosjektets rapport eller som er i er i strid med delprosjektets 
anbefalinger.  
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Det er i høringsbrevet alvorlig mangel på analyser og konsekvensutredninger. Ved flere 
anledninger har styringsgruppen kommet med beslutninger som mangler faglig og økonomisk 
grunnlag, eller som ikke samsvarer med det faglige og økonomisk analyser som er gitt i 
delprosjektets rapport. Dette til tross for at det i høringsbrevet står det at ”beslutninger i saken 
er av denne grunn fattet bare der styringsgruppen finner faglig og økonomisk grunnlagt for 
det.”   
 
Styringsgruppen skriver at det ”erkjennes at integreringen av Harstad og Narvik i UNN er et 
omfattende prosjekt, som krever omstilling både i Harstad, Narvik og Tromsø ”.  Vi stiller oss 
meget undrende til at bare tiltak og vurderinger i Harstad og Narvik er omtalt, da 
Hålogalandsprosjektet skulle ta for seg sammenslåing av de tre sykehusene.  Ut ifra mandatet 
forventet vi at det nye UNN skulle behandles som en helhet i dette prosjektet. 
 
 
Medvirkning 
 
Tidsfristen var for kort til å utføre mandatet.  Dette er understreket i en sluttkommentar 
(addendum) fra gruppen.  Dette ble også tatt opp med prosjektleder Trude Grønlund allerede i 
første møte med de foretakstillitsvalgte.  Dette har ført til at det ikke ble tilstrekkelig tid til 
reel medvirkning fra ansatte.   
 
De tillitsvalgte i delprosjekt gruppe somatikk/med. service utarbeidet kommentarer som de 
ønsket å få med i høringsutgaven.   I kommentarene ble det blant annet nevnt at medvirkning 
fra tillitsvalgte var utilstrekkelig.  Kommentarene ble ikke tatt med av prosjektledelsen da de 
mente de var levert inn for sent.  Dette til tross for at de ble oversendt dagen før rapporten 
kom ut til høring.   
Vi stiller oss undrende til hvorfor kommentarene ikke ble tatt med i høringsutgaven.  
 
Det er alvorlig og det svekker rapporten at medlemmene i delprosjektet ikke fikk gjennomlese 
den endelige utgaven før den ble sendt til styringsgruppen og lagt ut på høring.   
 
 
Sammensetning av styringsgruppen 
 
De tillitsvalgte stiller seg kritisk til styringsgruppens sammensetning, da det er manglende 
representasjon fra HHF.  Dette har vært tatt opp før endelig sammensetning av 
styringsgruppen.  
 
 
Organisering av prosjektet 
 
Organisering av prosjektet viser liten respekt forArbeidstilsynet som i God Vakt rapporten 
peker på at omstilling og større endringer skal behandles som arbeidsmiljøsaker i  
medvirkning og planlegging, samt at konsekvenser skal risikovurderes.   
Arbeidstilsynet i God Vakt rapporten har påpekt at suksessfaktor i enhver omstilling er 
avhengig av gode konsekvensanalyser. 
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Endring av mandat 
 
De tillitsvalgte stiller seg kritisk til at både mandat og arbeidsform ble vesentlig endret under 
arbeidsperioden uten at dette ble drøftet.  Dette er brudd på kapittel 8 i Arbeidsmiljøloven – 
informasjon og drøfting og Hovedavtalen  (jfr  HA §29 og §30).   
Ny organisering av nye UNN ble heller ikke diskutert i delprosjektgruppen, således ingen 
medvirkning. 
Gjennom mandatendringen ble områder som opprinnelig skulle belyses i prosjektet, 
overflyttet til linja og er ivaretatt av UNN, dette  uten medvirkning fra de tillitsvalgte. 
 
Som resultat av endring i mandat ble fokus skiftet over til kun sykehusene i Narvik og 
Harstad.  Dermed gikk muligheten for utredning og identifisering av vesentlige 
synergieffekter i nye UNN tapt. 
 
 
Bruk av SINTEF tall 
  
Hvilke tall som ligger til grunn for vurdering av sengetall må vurderes.  Antall senger mot 
innbyggere er upålitelig i et system der pasienter innenfor det offisielle nedslagsfelt legges inn 
på annet sykehus.  En tidligere undersøkelse ved kirurgisk  avdeling Harstad, konkluderte at 
20 til 30% av innleggelser kom utenfor nedslagsfeltet. Ved medisinsk avdeling Harstad tas det 
regelmessig i mot pasienter fra kommuner som offisielt tilhører andre sykehus.  Disse 
argumentene blir svekket når vi blir et foretak, og sengetall i regionen må vurderes som en 
enhet. 
Etter vår mening gir beleggsprosent et riktigere inntrykk av det reelle behovet.  Tendens til 
høy beleggsprosent, særlig med regelmessig overbelegg, tyder i retning av at sengetall bør 
økes, ikke reduseres. Dette i tråd med nasjonale retningslinje som sier at korridorpasienter 
skal unngås. 
Man må også ta hensyn til utvikling i sykdomspanorama og pasientgrupper, særlig når det er 
kjent at behov for sykehusinnleggelser økes med hvert tiår etter 60 år.  Gruppen av eldre 
pasienter er sterkt økende. 
 
 
Ortopedi og generell kirurgi 
 
Vi kan ikke se at det er grunnlag for at styringsgruppen anbefaler modell 3.5.5 framfor 3.5.6 
som hadde flertall i delprosjekt bak seg.  Vi stiller oss undrende til at det ikke er gitt 
forklaring til styringsgruppens valg av modell, som var i strid med gruppens anbefaling. Vi 
støtter delprosjektgruppens forslag, modell 3.5.6. 
Bortfall av øyeblikkelig hjelp ortopedi i Narvik vil føre til tap av faglig kompetanse i Narvik, 
betydelig svekkelse av pasienttilbudet, og kan føre til at Narvik ikke kan godkjennes som 
tunussted for kirurgi. Dette vil også føre til økte rekrutteringsvansker av assistentleger og 
spesialister til sykehuset i Narvik. 
 
ØNH 
 
Delprosjektgruppen har kommet frem til at det ikke er sikker økonomisk innsparing ved å 
legge ned ØNH-tilbudet Narvik har i dag. Det vil derimot føre til økte transportutgifter. Det 
vil føre til et dårligere tilbud for befolkningen og til en reduksjon av kompetanse som er svært 
viktig i Narvik. Ved at det opereres endel barn får personalet som har akuttberedskap 
regelmessig trening i intubering og håndtering av barn. 
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Den økonomiske konsekvensanalyse som foreligger i delprosjektraporten viser at det ikke vil 
være lønnsomt å sende ø-hjelp fra Harstad/Narvik til UNN fremfor at det er vaktberedskap i 
Harstad. 
 
 
Dagkirurgi 
 
Vi stiller oss bak at det er viktig å gå over til dagkirurgi der dette er mulig. Det er ofte det 
beste for pasienten også. Forsvarligheten av dagkirurgi henger også sammen med avstand til 
sykehus etter hjemreise og for våre sykehus vil det være en mulighet med bruk av 
hotellsenger fremfor døgnopphold i avdelingen der det er avstanden som gjør at pasienten må 
observeres i sykehuset. 
Vi mener det er lokale forhold og faglige begrunnelser som må ligge til grunn for valg av 
dagkirurgi. 
 
 
Bemanning 
 
Pleiefaktor er beregnet ut ifra antall fast hel/deltids stillinger per normert seng, men tar ikke 
høyde for innleie av vikarer og faktisk belegg på avdeling. Beregning av pleiefaktor i PWC 
rapporten høsten 2005 antas å være kilde for de oppgitte tall i delprosjektrapporten. - Samme 
tall har tidligere vært kritisert  på grunn av åpenbare feil i beregningen. 
 
Pleiefaktor er et begrep som en er gått bort i fra for lenge siden, da pleiefaktor i seg selv ikke 
sier noe. En må se på hvilken pleie pasientene trenger og ei avdeling må bemannes med eks 
antall hoder ut fra avdelingens reelle behov. 
 
Anbefaling om pleiefaktor 1,2 ved sengeposter i Harstad og Narvik er ikke forklart, 
konsekvensutredet, eller diskutert i delprosjektets rapport.  Det er heller ikke gjennomført en 
mer grundig analyse av bruk av ansatte, dvs både faste ansatte og innleide vikarer.  Dette må 
utføres både ved UNN, Narvik og Harstad for få bedre inntrykk av det reelle behov, og får å  
få bedre sammenlignbare tall.  I tillegg ville dette gi et bedre inntrykk av de økonomiske 
konsekvenser. 
Kirurgisk avdeling i Harstad har en relativt bra grunnbemanning. Det betyr at de har lite 
utgifter til vikarer/ekstra innleie. Og det lønner seg økonomisk. Kirurgisk avdeling i Harstad 
er ei avdeling som over år har holdt seg innenfor de budsjettrammer de er tildelt. 
Pleiepersonalet på denne avdelingen er fleksible og svært dyktige til å flytte på seg etter 
behov innenfor de forskjellige enhetene på kirurgisk avd. 
 
Reduksjon i pleiefaktor ville være i strid med pålegg fra Arbeidstilsynet ved alle tre 
sykehusene.  Disse påleggene er ennå ikke lukket.  God Vakt rapporten har slått fast at det 
ikke er samsvar mellom bemanning og oppgavene som skal utføres.   
 
Vi går i mot forslaget om reduksjon av pleiestillinger og mener arbeidstilsynets pålegg må 
lukkes innen fristen. 
 
 
Reduksjon i antall senger kirurgisk avdeling Harstad og Narvik 
 
Vi kan ikke finne grunnlag for påstanden om at det er for mange senger i Harstad og Narvik. 
Delprosjektrapporten fastslår at det skal være en dreining mot flere dagkirurgiske pasienter, 
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men delprosjektrapporten gjør ikke rede for påstanden om at det er overkapasitet pr. dags dato 
av kirurgiske senger. 
 
Vi kan ikke se at det er mulig å redusere antall senger på kirurgisk avdelinger uten videre. 
Beleggsprosenten i dag er relativt høy. 
Det siste halvåret har det eksempelvis vært gjennomsnittlig to pasienter pr. dag i overbelegg 
på kirurgisk avd. i Harstad. 
 
Det reduseres et antall senger i Harstad, som allerede har fullt belegg, samtidig som det 
foreslås tillegg av nye oppgaver (ØNH operativ virksomhet fra Narvik, ø. hjelp ortopedi fra 
Narvik). Dette henger ikke sammen.  
 
Dersom aktiviteten innen ortopedi skal økes med eks hofteproteser krever dette ekstra 
sengekapasitet i avdelingen.  
 
Først når det foreligger alternativer for behandling som fører til reduksjon i belegg i 
avdelingene, enten som følge av økt bruk av hotellsenger eller andre tiltak, kan man vurdere 
reduksjon i antall senger. 
Utvidelse av hotellposter krever ombygging og tilgjengelig areal. 
 
Vi går i mot reduksjon i antall senger i avdelingene før eventuelt behovet er endret og det er 
tilstrekkelig reduksjon i belegg. 
 
 
Reduksjon i antall senger gyn/føde Harstad og Narvik 
 
En opprettelse av hotellpost ved gyn/føde avdelingen vil ikke føre til reduksjon i bemanning. 
Da må bemanningen styrkes på hotellposten med døgnkontinuerlig vakt av 
jordmor/barnepleier.  Dette vil bli vanskelig i dag med 1 jordmor og 1 barnepleier på natt.   
På grunn av beredskapen må det være minst minimumsbemanning. Med lavt fødselstall er det 
uhensiktsmessig å ha pasientene på to forskjellige avdelinger. Resultatet vil da være det stikk 
motsatte, en må øke bemanningen for å kunne ivareta barseldamer på andre poster. 
Et alternativ kunne være å differensiere omsorgsnivåene til pasientene ved å opprette en 
hotellenhet innad i avdelingen. 
Som mor/barn vennlig avdeling stilles det krav til den omsorgen som gis. 
 
Gyn/føde i Harstad utfører dagkirurgiske inngrep i stor utstrekning.  Disse er vurdert av 
spesialist på poliklinikken før innleggelse og liggetiden er kort.  I dag har gyn/føde kun 3 
gyn.senger, hvor den ene er på kir. avd. til terminal cancer.  Gyn. avdeling avlaster 
lokalssykehusfunksjonene til UNN og reduserer dermed UNNs ventelister. 
 
Det er lav beleggsprosent ved føde/gyn i Narvik, men bemanningen er lav og det er ingen 
reell innsparing ved reduksjon i sengetallet. 
 
Vi går i mot omgjøring av Gyn/føde-senger i Harstad til hotellsenger. Det bør vurderes å 
differensiere omsorgsnivåene til pasientene innad i avdelingen. 
 
Int/anesthesi 
 
At sentralprosjektledelse skal utarbeide en supplerende utredning på dette området som skal 
framlegges til styremøte i Helse Nord gir verken mulighet for reel medvirkning fra ansatte 
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eller mulighet for høringsuttalelser fra berørte parter.  Dersom utredning skal gjøres må dette 
gjennomføres i.h.t. avtaleverk og vanlige normer. 
 
Vi mener det bør sees samlet på intensivkapasiteten i nye UNN. Man kan utnytte ledig 
kapasitet i Harstad ved overbelegg ved UNN. 
Man bør ikke redusere respiratorkapasiteten i Narvik av hensyn til den totale kapasitet, 
opprettholdelse av kompetanse, og at de som betjener disse pasientene likevel må være på 
vakt i forbindelse med basale lokalsykehusfunksjoner. Således ingen økonomisk gevinst ved 
reduksjon av kapasiteten i Narvik. 
Dersom den totale intensivkapasiteten er for liten i nye UNN bør den styrkes på 
universitetssykehuset. 
 
Vaktordninger 
 
Anbefaling om vurdering for bruk av 2 vaktssjikt har vært omtalt tidligere i Hålogalands 
Helseforetak, med konsekvensutredninger som konkluderte med at det ikke ville føre til 
økonomisk gevinst, da flere overleger og ass.leger måtte ansettes. 
Det vises til utredningen i delprosjektrapportens side 67. Se nedenfor 1. 
 
Til tross for at arbeidsgruppen anbefalte å bevare nåværende tredelt vaktsjikt ved 
lokalsykehusene i Harstad og Narvik og  ga gode argumenter for dette, har styringsgruppen 
anbefalt todelt vaktsjikt som et generelt prinsipp, uten konsekvensutredning så vel som 
økonomisk utredning. 
Dette forslaget er alvorlig og hemmer rekrutteringen. 
 
Vi mener det verken er mulig eller økonomisk gunstig å innføre 2-sjikts vaktordninger for de 
medisinske og kirurgiske avdelinger i Harstad og Narvik. Dagens vaktordninger bør beholdes. 
 
 
Positive forslag i rapporten 
 
Det er av delprosjektgruppen gitt anbefalinger vedr. reduksjon av vikarbruk og tiltak for økt 
rekruttering og ambulering. Dette har bred støtte i mandatet, sentrale, regionale og lokale 
føringer og støtte blant ansatte. Det ville føre til økonomiske og faglige gevinster. 
Anbefalingene burde vært med i anbefalingen fra styringsgruppa til eier.  
Vi støtter anbefalingen i delprosjektrapporten side 76 om at ”det settes av midler til et prosjekt 
som har som mål å redusere vikarbruk ved å få til bedret rekruttering og øket ambulering.” 
 
Videre støttes anbefalingene i delprosjektrapporten side 76 om samordning av 
undersøkelser/behandling ved samme sykehus og om gjennomføring av 
undersøkelse/behandling på lokalsykehuset når det er mulig. Begge tiltak ville gi økonomisk 
gevinst og bedret service til pasientene. 
 
I delprosjektrapporten side 77 foreslås funksjonsfordeling ved utvidelse av tilbudet lokalt for 
grupper av kronisk syke og store pasientgrupper. Dette synes også å kunne gi store fordeler 
økonomisk, for pasientene og for fagmiljøene både på lokalsykehuset og på 
universitetssykehuset og støttes derfor. 
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Avslutningskommentar 
 
Samlet sett er prosjektarbeidet når det gjelder organisering, gjennomføring og  ansatte 
medvirkning beheftet med så store svakheter, at den neppe egner seg som 
beslutningsgrunnlag. Mest alvorlig er mangelen på nødvendige konsekvensanalyser. 
 
 
 
Med hilsen  
 
OF – Den norske lægeforening , Richard Slubowski (s.) 
 
YLF – Den norske lægeforening, Hanne Frøyshov (s.) 
 
NSF – Norsk sykepleieforbund, Signy Strøm(s.) 
 
SAN – Tove Svee (s.) 
 
KFO – Kommunenes fellesorganisasjon (s.) 
 
Fagforbundet - Rita Vestgård (s.) 
 
Hovedverneombud HHF , Tore Ovesen (s.) 
 
 

 

 

1 

Aktiv versus passiv vakt for leger 
Vaktordningen ved H og N er for ass.leger slik at de har passiv vakt om natten. På denne 
måten kan de, ved å gå utover AML og vernebestemmelser i maksimal grad, møte på jobb 
dagen etter vakt. Fordi utrykning på vakt er moderat om natten og fordi B-delsavtalen gir 
åpning for å gå hjem dersom utrykning har ført til mye våkentid fungerer dette i dag. 
Ass.leger i primærvakt vil føre til at disse ikke møter på jobb neste dag slik de gjør etter vakt i 
dag. Dermed øket behov for antall ass.leger for å utføre postarbeid. På samme måte økt antall 
ass.leger også fordi aktiv tid øker og dermed må flere til for å dekke vaktene. 
Overleger i sekundærvakt vil føre til at overlegen må gjøre den jobben ass.leger gjør i dag. 
Disse har aktiv vakt til kl.23 alle ukedager og mellom 21 og 23 i helg. Dette ville føre til 
betydelig redusert aktivitet ved poliklinikk og operative inngrep på dagtid. Flere overleger 
måtte ansettes for å dekke fravær i form av avspasering av overtid ifb med vakter og behov 
for overlegetjenester på dagtid. 
For Narvik gjelder at turnuslege har vakt både på med og kir avd om natten. Dette ville bryte 
avtaleverket med LIS som skal drive vaktarbeid som er relevant til utdanningen. 
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Hålogalandsprosjektet v/Helse Nord RHF 
8038 Bodø 
 
 
 
Høringsuttalelse delprosjekt somatikk/medisinsk service 
 
 
1. Innledning 
 
Som tillitsvalgte reagerer vi på flere forhold når det gjelder prosjektets organisering 
og gjennomføring. 
Det må stilles spørsmål ved styringsgruppens legitimitet, da sykehusene i Narvik 
og Harstad ikke er representert. Det bemerkes videre at primærhelsetjenestens 
representant trakk seg i protest mot ”narrespillet” i gruppen. Det er derfor mulig at 
viktige innspill på vegne av pasientene ikke er kommet til uttrykk. 
Uttalt tidspress. Prosjektet er mer omfattende enn antatt og oppdragsgiver burde 
helt åpenbart lagt opp til en mer realistisk tidsplan. Mangel på tid preger hele 
rapporten. 
Ansattes medvirkning. Tillitsvalgte er ikke gitt anledning til nødvendig medvirkning. 
At rapporten blir sendt ut på høring før medlemmene i prosjektgruppen får lese den, 
er ett av flere eksempler. En av de tillitsvalgte har trukket seg fordi ”så store deler av 
rapporten og dens konklusjoner er feil eller misvisende at hun ikke kan stå bak 
rapporten.” De øvrige tillitsvalgte har alvorlige innvendinger. 
Mandatendring. Omfattende mandatendring ble foretatt underveis uten forutgående 
drøfting, hvilket er brudd på Hovedavtalen (§§ 29 og 30). 
Manglende konsekvensutredninger går som en rød tråd gjennom hele rapporten, 
både når det gjelder pasienter/pårørende, helsepersonell og økonomi. 

. 
 
2. Privatpraktiserende spesialister. 
 
Referansegruppens anbefaling går langt utover forslaget fra prosjektgruppen, og 
sykehuset i Narvik står i fare for å miste avtalespesialister innen ØNH, gynekologi og 
hud. Dette er virksomheter som over år har fungert utmerket, med god kvalitet og høy 
effektivitet og gitt et svært godt tilbud til pasienter lokalt. Mange pasienter og 
pårørende har opp gjennom årene vært spart for lange og strevsomme reiser. 
Det vises bl.a. til egen høringsuttalelse fra ØNH-spesialisten. Ellers kan tilføyes at 
hudspesialisten ikke engang har driftstilskudd.  
 
Ved å fjerne disse tilbud endrer man på etablerte, velfungerende pasientstrømmer. 
Dette er noe Helse Nord selv har advart mot, kfr. styresak 53/2006. Nedleggelse av 
tilbudene strider også mot overordnede styringssignaler. Helse- og 
omsorgsministeren uttalte nylig i Stortinget: ”Vi vil sette i gang et arbeid med sikte på 
å endre rammebetingelsene for å få en bedre integrering av avtalespesialistene i de 
regionale helseforetakenes sørge for-ansvar og for å videreføre ordninga med 
avtalespesialister” (Helserevyen 17/11-06). 
 
At det foreligger ”uklare linjer” mellom foretak og avtalespesialister bør først og fremst 
føre til at uklarhetene søkes fjernet Dette må skje i en positiv dialog, med sikte på at 



tjenesten kan opprettholdes. Det er tungtveiende argumenter for å videreføre og 
videreutvikle dagens desentraliserte spesialisttilbud ved sykehuset i Narvik. 
 
 
3. Akutt ortopedi. 
  
Forslaget om nedleggelse av akuttberedskapen innen ortopedi i Narvik representerer 
et alvorlig inngrep i sykehusets struktur. I rapporten er konsekvensene for pasienter 
og ansatte nesten ikke omtalt, og økonomiske og andre konsekvenser (utdanning, 
rekruttering) er ikke nevnt overhode. 
Skadestatistikken viser at det over en 20-måneders periode fram til 17/3-06 er 
registrert 2466 skader ved akuttmottaket ved sykehuset. Av disse er 684 brudd 
(minimumstall pga.registreringstekniske årsaker). I tillegg må man ta hensyn til et 
stort antall pasienter med mistanke om brudd, situasjoner  som i minst like høy grad 
påkaller behov for spesialistvurdering. Med dagens beredskap behandles disse 
pasientene lokalt. Ved nedlagt akutt ortopediberedskap må derimot de aller fleste 
slike pasienter transporteres til annet sykehus. For en bruddpasient i Kjøpsvik vil 
transporttiden i ambulanse være minimum 3,5 timer. Fra Narvik, med sine 20.000 
innbyggere, vil de fleste bruddpasienter trenge ca. 2 timer. Befolkningen vil altså få et 
sterkt redusert tilbud ved bruddskader. 
 
Nedleggelse av akutt ortopedi vil umiddelbart føre til at avdelingen vanskelig kan 
godkjennes som utdanningssted for turnusleger. I målbeskrivelsen for 
turnustjenesten for leger heter det om sykehustjenesten:  
”Sykehusdelen av turnustjenesten skal gi turnuslegen grunnleggende og bred 
erfaring med legearbeid i spesialisthelsetjenesten i institusjon.” og ”I det kliniske 
arbeidet skal det legges vekt på erfaring med akutte tilstander, slik at turnuslegen ved 
endt tjeneste selvstendig kan håndtere kliniske situasjoner der unnlatelse eller 
forsinkelse setter pasienten i alvorlig fare.”  (IS-9/2005, Turnustjeneste for leger. 
Rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet.) Veiledende liste over praktiske ferdigheter 
anbefaler/krever bl.a. at turnuslegen under veiledning skal ha utført grovreponering 
av disloserte ekstremitetsbrudd. Enkle brudd og luksasjoner skal kunne behandles 
selvstendig.  
 Vi kan vanskelig se at avdelingsoverlegen kan godkjenne turnustjeneste ved 
en kirurgisk avdeling som ikke har ortopedisk akuttberedskap. Avdelingen vil heller 
ikke være spesielt godt egnet for utplassering av 5.års medisinstudenter fra Tromsø, 
eller som utdannings institusjon for sykepleiere og hjelpepleiere. 
 
Nedleggelse av akutt ortopedi vil føre til en generell svekkelse av  kirurgisk avdeling. 
Dette vil gjøre den mindre attraktiv, både som utdanningssted for underordnede leger 
under spesialistutdanning og som arbeidssted for etablerte spesialister Dette vil trolig 
være tilfelle selv om det etableres elektiv ortopedi, fordi denne virksomhet må 
begrenses til enklere inngrep. Det ansees som uforsvarlig med større operative 
inngrep uten beredskap på døgnbasis.  
 
 
I Nasjonal Helseplan 2007-2010 anføres under avsnittet Akuttfunksjoner  (side 274): 
"Tilgangen til akuttfunksjoner er grunnleggende for befolkningens trygghet." Det heter 
videre at "Lokalsykehus skal være reelle sykehus som skal ha et innhold ut fra 



befolkningens behov, og ut fra en oppgavefordeling der lokalsykehusenes tilbud er 
kvalitetsmessig forsvarlig og godt."  

Ofoten med ca. 30.000 innbyggere har også enkelte særtrekk som forsterker 
behovet for tilbud innen akutt ortopedi. Regionen har høy andel eldre/ gamle. Narvik 
er med E6, jernbane, internasjonal havn og flyplass et traffikknutepunkt. Byen har et 
stort alpinanlegg. 
 
Forslaget fører til at kirurgisk avdeling blir sterkt svekket. Den kan ikke gi tellende 
tjeneste for turnusleger og blir ikke attraktiv for assistentleger, spesialister og annet 
helsepersonell. På sikt vil avdelingen neppe overleve.  
Forslaget er åpenbart ikke i befolkningen i Ofotenregionen sin interesse og strider 
mot sentrale prinsipper i nasjonale helseplaner. Vi står på trygg grunn når vi 
anbefaler flertallets anbefalte modell 3.5.6. som opprettholder ortopedisk 
akuttberedskap i Narvik. 
 
4. ØNH 
 
Viser her til høringssvar fra ønh-spesialisten, overlege Paal Bentsen. Han opererer 
halvparten av det som fire overleger og en ass.lege gjør i Harstad, men på halve 
tiden. I fagmiljøet og hos befolkningen er det gjengs oppfatning at han gjør en god 
jobb. Det er god økonomi i dette. Flytting av virksomheten til Harstad vil påbeløpe 
ekstra kostnader. 
Vi kan på ingen måte regne med at spesialisten fortsetter sin praksis her i Narvik 
dersom ønh-kirurgien faller bort. 
 Forslaget vil også få negative konsekvenser for kompetansen hos 
anestesipersonalet i forhold til anestesier og viktige prosedyrer hos kritisk syke barn 
(f.eks. intravenøs tilgang). I 2005 var 105 av 194 barneanestesier knyttet til ønh-
kirurgi. Antall barnenarkoser vil bli mer enn halvert. Viser til høringsuttalelse fra 
anestesioverlege Jon Harr. 
 Forslaget vil ifølge overlege Harr også føre til at andelen dagkirurgi må 
reduseres på grunn av lang reisetid, noe som er i strid med foretakets målsetting. 
 
Når det gjelder vaktordninger for ØNH i Harstad gir vi støtte til at fagmiljøene ser 
nærmere på dette. 
 
 
5. Dagbehandling 
 
Prosjektgruppens og styringsgruppens synspunkter på behov og muligheter for økt 
dagbehandling støttes fullt ut, både når det gjelder kirurgi og indremedisin. 
 Vi gjør oppmerksom på at vi i Narvik i 1995 etablerte en indremedisinsk dagavdeling 
som dessverre ble avviklet etter ca. et halvår. Opplysninger om planlegging, 
organisering og drift foreligger ennå, og kan være til hjelp. 
 
 

6. Sengekapasitet/bemanning 
 
Sykehusenes tradisjonelle nedslagsfelt er etter hvert blitt en svært usikker størrelse 
og egner seg neppe som eneste grunnlag for beregning av sengebehov. 
Beleggsprosenten er et mer pålitelig utgangspunkt. Også aldersfordeling og 



sykelighet i befolkningen, uttrykt ved for eksempel andel uføre, burde tas inn i en slik 
vurdering. 
En gjennomsnittlig beleggsprosent på 95% eller mer indikerer at en avdeling har 
korridorpasienter store deler av året. Med hensyn til driftsplanlegging anbefaler 
Statens Helsetilsyn en beleggsprosent på 85% på årsbasis.  
Beleggsprosenten er relativt høy ved kirurgisk avdeling både i Narvik og Harstad.  
 
Styringsgruppen har foreslått å redusere antall kirurgiske senger.  Man har i Helse-
Nord en forventning om at det skal være mulig å dreie behandlingsaktiviteten fra 
innleggelser til dag behandling og poliklinisk virksomhet. 
 
En slik endring vil være rasjonelt begrunnet, men det fordrer dog at det tilrettelegges 
for slik drift gjennom etablering av hotelltilbud for pasienter og pårørende.  
Ved reduksjon av sengetallet med 5 senger, er det rimelig å anta at 
beleggsprosenten stiger og at problemet med korridorpasienter vil øke.  
I nåværende situasjon vil vi derfor fraråde sengereduksjon. Situasjonen kan vurderes 
på ny når effektive tiltak er iverksatt for å redusere belegget i avdelingene 
(dagbehandling, hotellsenger, økt sykehjemskapasitet, bedre samhandling med 
primærhelsetjenesten o.a.) 
 
Reduksjon av personell. 
Styringsgruppen går inn for å redusere antall ansatte i Narvik og Harstad.  Det er 
forelått en pleiefaktor på 1,2. 
 
Forslaget er dårlig begrunnet, og ikke konsekvensutredet.  Det er faktisk slik at 
pleierne i et lokalsykehus i tillegg til å være pleiere også er portører og rekvirenter,  
Det er kjent at man gjennom å endre behandlingsnivå faktisk sitter igjen med de 
tyngste pasientene i sengeposten, de pasientene som er svært krevende 
pleiemessig. 
Arbeidstilsynet har gjennomført en kartlegging av arbeidsmiljø i sykehus.  De har i sin 
konklusjon påpekt at det er misforhold mellom de oppgaver som skal utføres og de 
ressurser som er tilgjengelig for å utføre oppgavene på et forsvarlig vis. 
 
Forslaget om å redusere antall personell vil forsterke dagens ubalanse og vil klart 
medføre en ytterligere belastning på arbeidsmiljøet. 
 
 
 
 7. Vaktordninger 
 
Styringsgruppens forslag om innføring av 2-sjikts vaktordninger som generelt 
prinsipp, vil vise seg vanskelig eller umulig å gjennomføre i praksis. Det vises til 
tidligere utredninger i HHF som konkluderer med behov for flere spesialister og 
manglende økonomisk gevinst. 
Ordningen med felles primærvakt kveld/natt ved kirurgisk og medisinsk avdeling i 
Narvik vil ikke kunne opprettholdes uten økt antall leger. To-sjikts vakt vil være ytterst 
krevende for spesialistene, ikke minst i perioder med nye turnusleger eller studenter i 
forvakt. 
Fra Harstad og Narvik er det grunn til å advare mot forslaget. 
 



8. Intensiv/operasjon/anestesi 
 
Prosjektgruppa anbefaler sentralisering av intensivbehandling fra Narvik til Harstad. 
Som eneste argument anføres at man i Harstad har fast anestesilegebemanning og 
uutnyttet intensivkapasitet. Konsekvenser for pasienter, medisinsk faglig kvalitet og 
beredskap i Narvik omtales ikke og økonomiske forhold er ikke berørt.  
Styringsgruppen anbefaler nye UNN ” å vurdere omdisponeringer på dette feltet”. 
 
Over år er det bygget opp en godt organisert, effektiv og velfungerende 
intensivavdeling i Narvik og det er nylig tilsatt anestesilege i fast stilling ved 
sykehuset.Tross minimumsbemanning kan avdelingen når som helst innlede 
respiratorbehandling og videreføre den i flere døgn.  
Tjenesten inntar en nøkkelrolle i den generelle akuttberedskapen. Den går på tvers 
av alle fagfelter og ivaretar grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som må være 
tilstede for å håndtere situasjoner der vitale livsfunksjoner er truet. Statistikken viser 
bl.a. at det over siste 5-årsperiode er registrert 90 respiratorbehandlinger og 46 
tilfeller med hjertestans. Det er alvorlige problemer vi diskuterer. 

Ved å redusere beredskapen for intensiv- og respiratorbehandling rammes 
befolkningen hardt. Vi har ikke lenger den nødvendige lokale kompetanse for å 
behandle akutte, alvorlige og livstruende tilstander. Verdifull tid går tapt. Pasientene 
vil også bli utsatt for påkjenninger og risiko ved transport. Sykehuset i Harstad vil 
umulig kunne gi befolkningen her i Narvik den trygghet som er nødvendig. 
For nærmere detaljer vises ellers til omfattende høringssvar fra områdeleder og 
medisinsk faglig ansvarlig ved akuttenheten og fra vår påtroppende 
anestesioverlege. 
Vi vil derfor sterkt fraråde det anbefalte forslag. Den videre behandling av saken i nye 
UNN må skje i nært samarbeid med de ansatte i Narvik. 
 
Konklusjon. 
Samlet sett er prosjektarbeidet når det gjelder organisering, gjennomføring, 
ansattemedvirkning og økonomi, beheftet med så store svakheter at den neppe 
egner seg som beslutningsgrunnlag. Mest alvorlig er mangelen på nødvendige 
konsekvensutredninger. 
 
 
Narvik, 28/11-06 
 
 
Stein Johansen  Sverre Håkon Evju  Signy Strøm 
HTV OF Narvik  HTV YLF Narvik  HTV  NSF 
Sign    Sign    Sign 
 
May-Britt Jensen  Torlaug Tofte Paulsen 
HTV  Fagforbundet  HTV  KFO 
Sign    Sign 
 
 
Vedlegg: Høringssvar fra områdeleder og faglig ansvarlig lege v/akuttområdet, 

Narvik 
  Høringssvar fra  påtroppende anestesioverlege, Jon Harr 



Kvæfjord kommune         30.11.06 
 
 
Helse Nord 
Hålogalandsprosjektet 
 
 
 
Høringssvar Hålogalandsprosjektet – delprosjektene somatikk/medisinsk service og psykisk 
helsevern 
 
Det er beklagelig at tidsrammene for Hålogalandsprosjektes delprosjekter og høringen er 
såpass stramme. Dette har ført til at det ikke var tid og ressurser nok til å foreta viktige 
analyser og spesielt konsekvensutredninger.  
Knappe tidsfrister reduserer også kommunenes og primærhelsetjenestens mulighet til 
medvirkning i omstillingsprosessen. 
 
Prosjektets mandat var å identifisere (økonomiske) synergieffekter ved integrering av Harstad 
og Narvik Sykehus i UNN HF. Styringsgruppens anbefalinger fokuserer på økonomisk 
motiverte omstillinger kun ved Harstad og Narvik sykehus, men ikke ved UNN.  
 
Ved gjennomgang av rapporten for somatikk/medisinsk service og styringsgruppens 
anbefaling til prosjekteier viser det seg at delprosjektgruppens konklusjoner ikke ble fulgt i 
forhold til en rekke punkter. Dette ble det også informert om på prosjektledelsens 
informasjonsmøte den 20.11.06 ved Harstad Sykehus.  
Det er beklagelig at anbefalingene ikke ble fulgt, spesielt når konsekvensutredning har vært 
mangelfull i utgangspunktet.  
Viktige forslag fra delprosjektgruppen, som for eksempel tiltak for å begrense bruk av vikarer 
og stabil rekruttering, er ikke kommet med i styringsgruppens anbefalinger. Stabil bemanning 
er en viktig faktor for best mulig samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.  
 
Når det gjelder bestrebelsen å bruke SINTEF-tall for normering av sengetall er det viktig å ta 
hensyn til lokale og regionale forskjeller når dimensjonering av f eks sengeposter skal settes i 
nasjonal sammenheng. Det samme gjelder ved bruk av internasjonale referansetall. 
 
Tilbakemeldinger fra inneliggende pasienter bekrefter hyppig overbelegg og 
korridorpasienter. Helsepersonell i kommunen opplever at pasienter skrives tidlig ut fra 
sykehus.  En ytterlige reduksjon av ”bemanningsfaktoren” på sengeposter uten forankring i 
medisin- og pleiefaglige vurderinger stiller vi oss derfor kritisk til. 
 
En kollektiv oppsigelse av alle private spesialister tilknyttet sykehusene i Harstad og Narvik 
burde også utredes grundig istedenfor å (midlertidig) fjerne tilbudet først. Pasienter og 
primærlegene opplever at de private spesialistene er et nyttig og på noen områder et særdeles 
viktig supplement til sykehusenes spesialisttilbud. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Florian Praël 
Kommunelege I Kvæfjord Kommune 



Jeg har fått oversendt delprosjekt Somatikk/medisinsk service fra 
legeforeningens representant på Harstad sykehus. 
Som medlem av DNLF og avtalespesialist mener jeg at jeg har rett til å komme 
med høringsuttalelse: 
 
I og med at prosjektgruppen omtaler oss avtalespesialister så burde 
legeforeningens representant være med i gruppen for å ivareta våre interesser. 
På den annen side kan jeg ikke se at prosjektgruppen har mandat for å omhandle 
oss avtalespesialister. 
 
s.21 " Høsten 2005 ansatt fast kardiolog i HHF avd. Harstad". Dette er feil , 
vedkommende har ikke oppnådd spesialiteten i kardiologi. 
 
Pkt 2,7 Produksjon private spesialister. 
Tabell: Summering er feil under Andre spes. HHF: Korrekt tall skal være 1857 
konsultasjoner, ikke 309. Eller har jeg misforstått?  Antall kontroller+antall 
nyhenviste burde være lik antall konsultasjoner. 
Det bør komme mye klarere fram hva som egentlig er problemet med å ha 
avtalespesialister i sykehus. Det er mangel på konsekvensanalyser for 
pasienttilbudet og økonomiske forhold for sykehusene dersom 
avtalespesialistene flytter ut av sykehusene. 
 
Mvh 
 
Kurt A. Hofsøy 
Avtalespesialist i kardiologi 25 % driftstilskudd c/o Hålogalandssykehuset HF 
9480 Harstad 
 
 
 



 
  FAGFORBUNDET AVD. 404 
  UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF 
 
 
HØRINGSSVAR 
 
 HÅLOGALANDSPROSKJEKTET – DELPROSKJEKT SOMATIKK/MED.SERVICE.  
              
Psykiatri:  
Vi ser at det er en klar fordel at pasienten blir behandlet i nærområdet. Men hvor/hvordan tenkes 
det en styrking i kapasiteten? Blir det oppbygging av nye DPS-er eller skal man bruke/utvide 
eksisterende bygningsmasse?  
 
Ortopedi:  
I utgangspunktet høres mod. 3.5.5 fornuftig ut. Men kan dette føre til at Narvik blir et annenrangs 
sykehus som pasienten velger seg bort fra? Og kan dette igjen føre til at man får problemer med 
rekruttering til Narvik? Er det sett på om denne modellen vil føre til overtallighet og eventuelt 
hvilke grupper som blir berørt? Hvordan skal ø-hjelps funksjonen i Narvik fungere uten at dette 
vil ha konsekvenser for den elektive virksomheten (strykninger, utsettelser, økt venteliste og 
pasientflukt). 
 
Øre-Nese-Hals:  
Vi kan ikke se at den økonomiske siden er godt nok utredet og lurer på om det vil ligge noen 
innsparing i dette, blant annet ser vi at det kan føre til økte utgifter til pasienttransport. 
 
Dagkirurgi:  
Man må være klar over at enkelte dagkirurgiske inngrep ligger i grenseland til at pasienten heller 
skulle vært innlagt. Komplikasjoner etter dagkirurgiske inngrep kan føre til innleggelse, 
merarbeid og merkostnader. Dette gjør at man må ha kapasitet ved sengepostene til å ta imot 
pasienter ved slike tilfeller. 
 
Sengekapasitet:  
Hva er årsaken til at det er for mange senger i Harstad og Narvik? Er det ikke pasientgrunnlag 
nok, eller er disse pasientene overført til UNN i Tromsø? Vil reduseringen av sengene i Harstad 
og Narvik ha konsekvenser for pasientene i området? Vil pasientene evt. overflyttes til UNN i 
Tromsø? Er kapasiteten god nok der, eller vil man evt. øke sengekapasiteten og bemanningen? 
I likhet med merknad fra Hole og Åsvang savner vi konsekvensutredning før man gjør noe med 
dette videre. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser: 
Det er lagt for liten vekt på arbeidsmiljøet og vi forventer at dette blir tatt med i det videre 
arbeidet. Jfr. Arbeidstilsynets rapport, ”God Vakt”. 
 
Med vennlig hilsen  
Fagforbundet, UNN 



Høringsuttalelse fra Troms legeforening angående rapporten for delprosjektet 
somatikk/medisinsk service innenfor Hålogalandsprosjektet. 
 
Rapporten for delprosjektet somatikk/medisinsk service innenfor Hålogalandsprosjektet bærer 
preg av korte tidsfrister, manglende reell medvirkning fra de ansatte og manglende 
konsekvensanalyser. Konsekvenser for pasienter, personell, arbeidsmiljø og økonomi er ikke 
faglig velfundert. Dette svekker rapporten og prosjektet.   
 
Rapporten ble utformet av sekretariatet og sendt ut til høring før medlemmene i 
arbeidsgruppen fikk lese igjennom den. Rapporten kommer med flere anbefalinger som ikke 
er omtalt av eller avviker fra styringsgruppens anbefalinger. Medlemmer i arbeidsgruppen og 
styringsgruppen har derfor kommet med kritikk eller trukket seg. 
 
Styringsgruppen hadde utilstrekkelig representasjon fra Hålogaland Helseforetak. Dette ble 
tatt opp av de tillitsvalgte før den endelige sammensetningen av styringsgruppen ble fastsatt.  
Arbeidstilsynet hevder at omstilling og større endringer skal behandles som arbeidsmiljøsaker 
med medvirkning fra tillitsvalgte samt at konsekvenser skal risikovurderes. Organiseringen av 
prosjektet er derfor i strid med Arbeidstilsynets, jfr. deres rapport ”God Vakt”. 
Arbeidsgruppen opplevde at mandatet ble endret under arbeidsperioden. Dette oppfattes som 
brudd på hovedavtalen.  
 
Styringsgruppen anbefaler bortfall av akuttberedskap i ortopedi i Narvik.  Kun mindretallet i 
delprosjektgruppen anbefalte dette. Dette kan vanskeliggjør rekruttering og utdanning av 
spesialister og kan medføre at turnusleger ikke kan gjennomføre tjenesten ved avdelingen. 
Pragmatiske mellomløsninger som akuttkirurgi på dag- og kveldstid kunne løst dette. 
 
Reduksjon av sengekapasitet ved kirurgisk avdeling i Harstad må forutsette tiltak for å ivareta 
pasientene på annen måte. Kirurgisk avdeling har i dag for høyt belegg utgangspunkt, slik at 
reduksjon i sengekapasitet vil føre til økning i korridorpasienter. 
 
Anbefaling om en pleiefaktor på 1,2 ved sengeposter i Harstad og Narvik er ikke faglig 
begrunnet. Reduksjon av pleiefaktor er i strid med pålegg fra Arbeidstilsynet, jfr. rapporten 
God Vakt. 
 
Til tross for at arbeidsgruppen anbefalte å bevare nåværende tre vaktsjikt ved de 
lokalsykehusene i Harstad og Narvik har styringsgruppen anbefalt to vaktsjikt. Dette vil gi 
minimal innsparing og øket slitasje på personalet. 
 
Rapporten omtaler avtalene til privatpraktiserende spesialister. Disse er beskrevet i egne 
kontrakter og faller ikke innenfor prosjektets mandat og bør derfor tas ut. 
 
Sjøvegan, 29.11.06 
 
Lars A. Nesje 
Leder 
Troms legeforening 
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Høringsuttalelse fra indremedisinsk hold angående 
delprosjekt somatikk/service 2006. 
 
Ved medisinsk avdeling i Harstad ser vi med forventning fram til et godt og konstruktivt 
samarbeide med Narvik og UNN. Delprosjektrapporten gir ikke svar på hvorledes dette 
samarbeidet best kan formes og vi har forventninger til den videre prosessen hvor det 
forventes at de faglige kvaliteter som finnes i Narvik og Harstad blir videreforedlet og 
videreutviklet. 
 
Kommentarer til rapporten: 
 
Generelt. 
 
Prosjektarbeidet bærer preg av tidsnød og prosessen var betydelig hemmet av at de 
organisatoriske forhold ikke var avklart. Likeledes var savnet av en klar definisjon av 
lokalsykehusets funksjon og oppgaver sterkt. Beskrivelsen av lokalsykehusenes oppgaver som 
ble brukt under arbeidet var løs og diffus og ble ikke drøftet nærmere. 
De indremedisinske tjenester ble i svært liten grad gjennomdrøftet og stort sett bare berørt ved 
en beskrivelse av nå-situasjonen. Dette er en svakhet særlig sett på bakgrunn av de erklærte 
satsningsområder når det gjelder kronisk syke og den forventede morbiditetsøkingen ved at 
befolkningen blir eldre. 
Det er likevel gledelig at det i sammendraget konkluderes med at kapasiteten i indremedisin 
er for liten (side 7). 
 
Rapportens bruk av tallmateriale er uklar. Eks side 48 hvor det angis 321 opphold/1000 
innbyggere og 218 døgnopphold (nest siste avsnitt), mens det ved å bruke tallene i tabell 26 
og 28 framkommer betydelig lavere tall både for Harstad og Narvik. 
Forbruk av helsetjenester pr 1000 innbyggere gir et galt bilde av situasjonen dersom det ikke 
korrigeres for innleggelser fra ”andre nedslagsfelt”. For medisinsk avd. i Harstad utgjør dette 
ca 10 % av innleggelsene i avdelingen. 
 
Anbefalingene. 
 
8.3 dagbehandling. 
 
Det er mulig å øke dagbehandlingen i indremedisin noe ved å bedre pasientlogistikken. God 
planlegging av pasientløp vil bidra til at undersøkelser og besøk ved forskjellige poliklinikker 
kan gjennomføres i løpet av dagen. Krever presise henvisningsskriv og tett tverrfaglig 
samarbeid i sykehuset. 
Dette er ressurskrevende og dagens finansieringssystem premierer ikke slik omlegging. 
 
8.4 sengekapasitet. 
 
Bruken hotellsenger er viktig av hensyn til pasientenes ønsker og pårørendes behov.  
Andelen av indremedisinske pasienter som kan gjøre bruk av hotellsenger er imidlertid 
beskjeden i Harstad pga den høye andelen øyeblikkelig hjelp. 
Den økonomiske effekten av hotellbruk anses som beskjeden fordi graden av utnyttelse av 
hotellsenger neppe vil være stor nok til å overflødiggjøre personell i ”moderavdelingen”. 
Konferer beleggsprosent på over 100. 
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8.6.2 poliklinisk virksomhet. 
 
Det høye antall kontrollpasienter ved med. pol. i Harstad skyldes i en viss utstrekning 
fordelingen av spesialistkompetanse, og ønske om å yte god service overfor de kronisk syke 
med vanskelige lidelser. 
Det er satt i gang arbeid med omfordeling av arbeidsoppgaver fra pleiepersonale til 
kontorpersonale og sambruk av pleiepersonale mellom sengeavdelingene og poliklinikken. 
Den reduserte inntekten ved med. pol. I forhold til forventningene skyldes delvis at med. avd. 
har hovedtillitsvalgt både for yngre legers forening og overlegeforening og derfor har vært ute 
av tjeneste i betydelig grad pga av alle prosjektarbeider som har foregått. 
Dette forventer vi vil bedre seg når møtekravene blir redusert. I tillegg forventes at 
omorganisering av sengeavdelingen vil kunne frigjøre noe legeressurser til poliklinikken. 
 
8.6.3 ambulering. 
 
Ambulering anses som svært viktig og nyttig og bør utnyttes bedre. Ikke minst i til bruk i 
undervisning og kvalitetssikring, men også i pasientbehandlingen. 
Tjenesten må tilpasses de lokale forhold både i kvantitet og kvalitet. 
For enkelte faggrupper kreves økte legeressurser for å kunne gjennomføre ambulering. 
 
8.6.4 rekruttering. 
 
Mange gode forslag som bør realitetsbehandles. Prosjekt for å se på disse mulighetene støttes 
helhjertet. 
 
8.6.7 områder for økonomisk, faglig og kvalitetsmessig forbedring. 
 
Behovet for ernæringsfysiolog i syd er stort og har vært poengtert i årevis. 
Ønsket om nefrolog og diabetessykepleier bunner i observert øking i pasientgrunnlaget og en 
forventet videre økning. 
Geriater til Harstad som kan samhandle med Narvik og UNN. 
 
Den økonomiske situasjonen (vedlegge 4). 
 
Medisinsk avdeling i Harstad er lønnsmessig budsjettert for lavt i forhold til behovet, konferer 
den pleiefaktoren avdelingen skulle hatt (konferer 6.6.5). Det er beregnet en underbemanning 
på 4,8 pleiestillinger i forhold til en pleiefaktor på 1,2. dette generer ekstraarbeid og økte 
sykemeldinger. En overlegestilling er utelatt fra budsjettet for 2006. inntektssvikten på 
poliklinikken forklares delvis ut fra det som er nevnt under 8.6.2. 
Det planlegges tiltak for ytterligere å bedre kodekvaliteten ved avdelingen. 
 
 
 
 
Vi ser fram til avklaring av de organisatoriske forhold som vil få ganske stor innvirking på 
hvorledes driften kan forbedres både kvalitativt og effektiviseringsmessig. 
 
Helge Ulrichsen 
Avdelingsoverlege. 
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Hålogalandsprosjektet 
v/Helse Nord 
8038 Bodø 
 
 
Høringsuttalelse til delprosjekt somatikk/medisinsk service 
fra lederteamet ved kirurgisk avdeling Harstad sykehus 
 
 
1.Sengetall og personell 
 
Kirurgisk avdeling ved Harstad sykehus har gjennom de siste 6-7 år gjennomgått en rekke 
større omorganiseringer (8) for å tilpasse oss endring i behov for heldøgnssenger og personell. 
Det har vært stor vilje og evne til omstillinger og vi har etterkommet de krav som har vært 
stilt og vi har nådd de mål som har vært satt. Både ledelsen og de ansatte erkjenner at drift av 
moderne sykehusavdelinger er en dynamisk prosess noe som har gjort det mulig å 
gjennomføre til dels store endringer i organiseringen av avdelingen. 
 
I løpet av 2005 gjennomførte vi i samarbeid med PWC et prosjekt, Kirurgiprosjektet, hvor 
hele avdelingen ble gjennomgått i minste detalj. Det ble påvist flaskehalser og foreslått 
endringer for å gjøre avdelingen mer effektiv med bedre ressursutnyttelse. En rekke av de 
foreslåtte tiltak er gjennomført og det er allerede påvist gevinster av dette. Dette gjelder for 
eksempel etablering av hotellpost med minimal bemanning. Dette har ført til reduksjon i 
antall heldøgnsenger og pleieansatte i avdelingen i henhold til administrative pålegg. 
Vi har etter etableringen hatt minimalt med korridorpasienter og pasientene er generelt 
fornøyde med ordningen. 
Det har hele tiden vært sterkt fokus på antall ansatte på pleiesiden og sengetall i forhold til 
aktuelt behov og vi vil påstå at vi i dagens situasjon har en tilstrekkelig bemanning og 
sengetall i forhold til de oppgaver vi er pålagt og med de forutsetninger vi har. 
Utstrakt fleksibel bruk av personale og daglige evalueringer har gjort at innleie i avdelingene  
så godt som ikke eksisterer. Vi bruker personalet felles mellom seksjonene, hotellposten og 
poliklinikkene for å unngå innleie og at det oppstår flaskehalser i den daglige drift. 
Vi viser i denne sammenhengen til årets budsjett hvor det er et betydelig mindreforbruk i 
pleieavdelingene. I det øvrige er avdelingen i prinsippet i balanse.  
 
Vi vil i tiden som kommer ha det samme fokus på bemannings- og sengebehov og tilstrebe å 
justere dette i tråd med behov og de oppgaver vi skal dekke.  
Vi har forholdt oss til administrative pålegg men har, som ansvarlige for avdelingen, ikke 
kunnet fri oss fra krav til HMS og arbeidstilsynets rapport ”God Vakt”. Her påpekes 
manglende samsvar mellom administrative krav og de oppgaver som skal dekkes. Vi har etter 
beste evne forsøkt å samkjøre disse og har etter nøye beregninger kommet ned på dagens 
bemanningsfaktor på 1,4. 
Det påpekes i høringsbrevet at man skal ned på en pleiefaktor på 1,2 men man har ikke sagt 
noe om hvilke forutsetninger som må være på plass før man kommer dit. Det er heller ikke 
tatt til etterretning arbeidstilsynets rapport både for Harstad sykehus og UNN. 
 
Avdelingsledelsen ønsker ikke å debattere om pleiefaktor er et anvendelig mål eller ikke. I 
likhet med enkelte andre nasjonale indikatorer er disse ofte kun egnet til å sammenligne 
sykehusene med seg selv fra et år til et annet.  
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Vi vil allikevel bemerke at pleiefaktor for en stor del er forlatt pga store svakheter når dette 
skal brukes i vurderingen av aktuelt behov. Sammenligningen med UNN når det gjelder 
pleiefaktor blir heller ikke riktig da man ikke uten videre kan si at pleietyngden er større ved 
spesialavdelinger enn ved vår avdeling i Harstad. Dette begrunnes i at vi har et svært vidt 
spekter av pasienter og behandler tunge tilfeller som spesialavdelingene ikke har. Palliativ 
behandling og avansert kjemoterapi er eksempler på dette.   
Videre har vi sett er det er nødvendig å ha en buffer for fleksibel bruk av personale både for å 
unngå innleie og å hindre at aktivitet stopper opp pga tilfeldig fravær. Også her blir 
sammenligningen med UNN ikke korrekt så lenge det ikke er sagt noe om mengden innleie og 
bruk av midlertidige stillinger i de kliniske avdelingene ved UNN og andre avdelinger. 
 
Vi vil videre påpeke at forslaget om sengereduksjon med 5 senger blir en ren fiktiv beregning 
uten rot i virkeligheten og uten konsistens med de andre forslag som foreligger.  
Det er i denne sammenheng nødvendig nok en gang å påpeke at vi de senere år har hatt 
mellom 20 og 30% av pasientene våre fra de andre sykehusene i HHF og fra andre foretak 
f.eks UNN og Helse Finnmark. Beregningene for sengetall pr 1000 innbygger blir dermed for 
Harstad sykehus feil og gir et falskt inntrykk av sengekapasiteten ved kirurgisk avdeling. 
Dette kan vi ikke akseptere når konsekvensene er som angitt. 
I samtaler vi har hatt med de avdelingene på UNN vi skal samarbeide med i fremtiden, 
fremkommer det ingen signaler som tilsier at det vil være fornuftig å redusere sengetallet.  
Når man i tillegg i høringsbrevet foreslår en økning av så vel den elektive som den akutte 
aktiviteten ved kirurgisk avdeling i Harstad faller forslaget om reduksjon med 5 senger på sin 
egen urimelighet. 
Vi har og skal selvfølgelig i fremtiden ikke ha flere senger enn det som er nødvendig både i 
forhold til nasjonale mål og de oppgaver vi skal dekke. Dette er ikke et statisk mål men noe 
som til en hver tid må vurderes.  
Dette var bakgrunnen for at avdelingens representant i somatikkgruppen ønsket å fjærne 
tallangivelsen og gå for at man skulle påpeke potensialet for sengereduksjon uten å tallfeste 
det.  
 
Konklusjon: 
Lederteamet ved kirurgisk avdeling i Harstad tar til etterretning at det er et potensiale for 
senge- og bemanningsredukson ved kirurgiske avdelinger generelt, men at dette ikke kan 
tallfestes før man har avklart hvilke oppgaver avdelingen skal ha i fremtiden. Vi oppfordrer 
HN til ikke å sette opp urealistiske mål for avdelingen før dette er avklart. Videre må 
omorganiseringen i Nye UNN og internt i sykehuset gjøres før man kan si noe eksakt om 
senge og bemaningsbehovet.  
 
 
2.Dagkirgi/dagbehandling 
 
Vi har planer klare for ombygging og omorganisering av den dagkirurgiske virksomhet. Dette 
er imidlertid ikke gjennomført da vi ikke har fått klare signaler på hva vi skulle drive med i 
det tidligere HHF. Det at vi ikke har dette på plass er således rent administrativt betinget og 
kan uten opphør igangsettes i det øyeblikk man får klarsignal fra ledelsen.  
Det foreligger tegninger og bemanningsplan for etablering av skjermet dagkirurgisk enhet 
med nødvendige fasiliteter for pre- og postoperativ håndtering. Dagkirurgisk enhet er 
samlokalisert med hotellposten med muligheter for fleksibel bruk av personale. 
Imidlertid vil vi påpeke at de angitte mål for hvor stor del av den kirurgiske aktiviteten som 
kan drives som dagkirurgi er idealisert og uten hensyn til geografi og det nedslagsfelt vi har til 
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vår avdeling. Vi tror allikevel at en utbygd og velfungerende hotellavdeling bemannet med 
kompetent personale for en stor grad kan veie opp for noen av disse begrensningene og at vi 
tilstreber en økning i dagkirurgisk aktivitet i fremtiden. 
 
Konklusjon: 
Lederteamet ved kirurgisk avdeling i Harstad tar til etterretning anbefalingen fra 
styringsgruppen Vi imøteser klarsignal fra ledelsen i nye UNN for igangsetting av etablering 
av skjermet dagkirurgisk enhet og utvidelse av hotellenheten med de nødvendige kostnader 
dette innebærer. 
 
 
3. Vaktskikt 
Vi tar til etterretning at det ved enkelte avdelinger er fornuftig å ha toskiktet vaktordning. 
Aktiviteten ved kirurgisk avdeling i Harstad er imidlertid så stor at en omlegging til toskiktet 
vaktordning vil få betydelige negative konsekvenser. Ikke minst med de foreslåtte 
aktivitetsøkninger. 
 Vi kan derfor ikke forholde oss til et prinsipielt ønske om toskiktet vaktordning så lenge det 
bla er tuftet på den feilaktige oppfatningen at man ved UNN har et slikt system. Dette vil alle 
som har arbeidet og som arbeider ved UNN vite ikke er riktig. Videre viser erfaringer fra 
andre sykehus at dette får så store negative konsekvenser at det frarådes på det sterkeste 
(Levanger). 
Vi har overleger i avdelingen som har forlatt sykehus i Danmark hvor dette ble gjennomført. 
Tilbakemeldingen er entydig negativ og har ført til massiv spesialistflukt.   
Vi må forholde oss til eksisterende arbeidstids- og vernebestemmelser og en toskiktet 
vaktordning vil binde opp de få spesialistene vi har i beredskapstid på en måte som gjør at det 
vil få relativt store konsekvenser for aktiviteten på dagtid. 
De eksisterende tjenesteplaner for assistentlegene er basert på aktuelle timetellinger og det er 
urealistisk å tro at arbeidsmengden på vakttid vil bli vesentlig redusert med overlege i 
bakvaktskiktet. 
Et annet og minst like viktig aspekt er at de etter hvert eldre overlegene ikke vil klare denne 
vaktbelastningen i vår avdeling og vil velge å gå ut av vakt ved oppnådd 60 år. Videre må vi 
ikke glemme øvrige overleger som gjennom år har arbeidet med hyppige vakter og problemer 
med å få turnusene til å gå opp pga mangel på spesialister. Disse vil i enda større grad føle 
avmakt og slites ut.     
Innføring av toskiktet vaktberedskap ved avdelingen i Harstad vil i stor grad øke faren for 
utbrenthet og flukt fra avdelingen. Resultatet blir ytterligere forverret spesialistdekning. 
  
Det virker ulogisk dagens situasjon hvor et av hovedmålene er å redusere utgiftene, å bruke 
den dyreste arbeidskraft til vaktarbeid og videre redusere inntektsgivende aktivitet på dagtid. 
Videre å gjennomføre en ordning som meget sannsynlig vil gjøre det nødvendig å ansette 
langt flere overleger. 
 
Konklusjon: 
Lederteamet ved kirurgisk avdeling i Harstad fraråder på det sterkeste at det forsøkes innført 
toskiktet vaktordning ved kirurgisk avdeling i Harstad.  
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Harstad 30.11.06 
 
 
Trond Ellingsen                             Ella Gjertsen                                Kari Tøshaug 
Avd.overlege                                 Oversykepleier                             Oversykepleier 
Teamleder                                      Kirurgisk avdeling                       Operasjonsavdelingen    



Hålogalandsprosjektet 
v/Helse Nord 
8038 Bodø 
 
 
 
 
Høringsnotat v/Overlege/urolog  Jørgen Weinreich, Kirurgisk avdeling Harstad 
sykehus. 
 
 
Ledelse, styring, organisering og  utdanning ved kirurgisk avdeling Harstad sykehus. 
  
Det dreier sig om ledelse av professionelle. Man vil som vi kan forstå det nedlegge sykehus 
direktør stillingen og den medisinske faglige direktør stilling. 
Da de fleste administrative medarbeidere finnes på UNN er dette selvfølgelig ikke noe 
problem. 
Derimod kan den faglige administrative ledelse blive et stort problem (da vi inneholder 
kirurgiske spesialer som gastrokirurgi, urologi, ortopædkirurgi, endokrin og mammakirurgi 
samt karkirurgi, selvsagt med en spesialist i hvert fag). Foreslår at vi får kjøre autonomt med 
referanse til en administrator og at de enkelte spesialer bliver underlagt de tilsvarende 
specialer på UNN. Mao enhetlig faglig ledelse i faglinjen. 
Som det bliver beskrevet om lokalsykehus med 'generel' kirurgi kan dette jo alltid innrettes så 
der bliver 70-80% dagkirurgi. Imidlertid er Harstad sykehus ikke et vanlig lokalsykehus. Det 
er et mellomstort sykehus (flere specialer end blot kirurgi og medisin), som etter alle nationale 
og internationale undersøkelser kommer best ut både med kvalitet og økonomi. Vi er i pareto i 
økonomisk balanse.  
Styringsgruppen anbefaler at ortopædkirurgisk seksjon skal utføre mer kompliserte inngrep 
(proteser) hvilket langtfra kan gjøres som dagkirurgi.  
På urologisk avd. utføres polikliniske, såvel som dagkirurgiske inngrep i en grad som det 
overhovedet kan lade sig gjøre. Anskaffelsen av 'greenlaser' er nettopp en del av denne 
strategi; at utføre flere dagkirurgiske inngrep. Vi påregner derfor at få endnu flere 
henvisninger av 'basis' urologisk karakter. Vi får på nåværende tidspunkt rundt 20-30 
pasienter fra UNN's venteliste pr. mnd. 
Man vil gjerne spare og effektivisere og det er vi som ansvarlige kirurger overhovedet ikke 
uenige i. Når nu alt ser ut til at blive en aktivitets økning så må man avvente og ikke blot 
nedlegge senge. Har man iøvrigt belegg for dette?   
I henhold til OECD health data 2006 har Norge 3,1 seng pr. 1000 innbyggere. Danmark 3,3, 
GB 3,6 og portugal 3,0. Alle disse lande ligger i den nedre halvdel. I toppen ligger Østrig og 
Japan i med 6,5 og 8,4. Så nej der er ikke for mange senge. Hvis vi i stedet ser på 
erhversaktive sykehus personaler så ser tallene helt annerledes ut. For sykepleiernes 
vedkommende har Norge 14,9 pr. 1000 indbyggere kun overgået av Irland med 15,0. 
Danmark 7,0, GB 9,2, Østrig 9,3 og Portugal 4,4. For legerne er tallene N 3,5, DK 3,0, I 2,8, 
AU 3,5 og GB 2,3. Danmark og Norge bunner mht. lege middelforbrug. 
 
Vedr. 2-sjikts vaktsystemer: 
 
Hvem har ansvaret for utdannelsen av leger i Norge? Staten? Sykehuseierne? fylker, regioner, 
det enkelte sykehus? I og med man har strammet politikken overfor medisinindustrien må det 
offentlige ta over ansvaret. Alle ulemper ved et 2 sjikts system er anført i rapporten fra 



somatikkgruppen. Systemet vi har her på kirurgisk avdeling i Harstad er meget lik det på 
UNN, hvor man både har erfarne og mindre erfarne i vakt ( ass.leger og turnusleger). 
Hvorvidt man kan går rentabelt i 2 eller 3 sjikts vakt beror ene og alene på arbejdsmængden 
per vakt. Vi har således utregnet at vår modell er det mest kosteffektive system. Men hva er 
endnu viktigere er hensynet til utdannelsen! 
Vi har haft det samme forslag i DK og jeg har prøvet det på min egen krop. I dagens medicin var 
derfor nylig et innlegg om 'sådan uddannes gode kirurger'. Her beskrev man et system med en 
turnuslege og en mellemvakt (ass.lege) til kl.23.00 med en bagvagt i tilkalle fra bolig. (en 
tilstedeværelses vagt koster 3 til 4 gange mer) som det mest idelle. Jeg har erfaret at man f.eks. på 
Aker sykehus, landets største urologiske avdeling ikke har ass.lege stillinger. Også i UNN kan jeg se 
man ikke har sådanne, så hvordan forestiller i jer der skal blive utdannet urologer i Norge. I vil få en 
endnu større mangel på spesialister i fremtiden end i allerede har idag. Kirurger under utdannelse vil 
ikke og lærer ikke heller nået ved at gå i primær vakt og skrive journaler. De skal operere og få rutine 
i deres fag. De vil ikke søke stilling her hvis vi får 2 sjikts vakt og dermed er der ingen kirurrisk 
utdannelse i Nord Norge. Nord Norge vil således ikke blive interessant, hvilket dessverre også vil 
komme til at gjelde de eldre omkring 60 og det er fortiden de fleste. Ikke engang ovl.vikarene vil slå 
veien forbi. og dermed bliver det ganske dyrt, alternativt en nedlegginga istedet. 
Harstad er et mellomstort sykehus, ikke bare et lokalt sykehus, grunnet de mange spesialer som er 
samlet her. Hvis vi får lov at fortsætte den nåværende utvikling er jeg overbevist om at vi kan blive 
best i Norge, både fagligt, kvalitetsmessigt og utdannelses messigt. 
Med venlig hilsen 
  
Jørgen Weinreich, ovl. urolog, MPM. 
 



 

 
 

 
 
Høring av somatikk-rapport fra føde/gyn.avdeling Harstad 
 
Fødeavdeling:  
Fødeavdelingen har 9 senger og en beleggsprosent på 53  
Styringsgruppen foreslår å omgjøre 5 senger til hotellsenger.   
                                                                                                                                                        
I påvente av helseministerens vurdering av lokalsykehusenes fremtidige funksjon  har 
prosjektet ikke tatt stilling til hvordan strukturen på fødeavdelingene i Nye UNN skal se ut. 
Da det fortsatt er usikkert hvordan fødetilbudet i Harstad og Narvik skal være, mener vi det 
uheldig å redusere sengetallet før strukturen på fødeinstitusjoner er avklart. 
Styringsgruppens forslag er ikke konsekvensutredet og avdelingenes ledelse er ikke rådspurt. 
 
Barselkvinner til hotellpost: 
Dersom barselkvinnene overflyttes til hotellpost må bemanningen på denne lposten styrkes 
med døgnkontinuerlig vakt av jordmor/barnepleier.Dette vil bli vanskelig med den bemanning 
vi har i dag med en jordmor og en barnepleier på natt. 
På grunn av beredskapen må vi ha minimumsbemanning. Dette er en akuttavdeling og det er 
en fordel å samle alle pasientene på en plass.  
Med et så lite fødselstall er det uhensiktsmessig å ha pasientene på to forskjellige avdelinger. 
Som mor/barn vennlig avdeling stilles det krav til den omsorgen vi gir. 
Et alternativ kunne være å differensiere omsorgsnivåene til pasientene innad i avdelingen. 
 
Gynekologisk avdeling:  
Beleggsprosent  er 94 . Vi har to senger  i 6. etasje samt en seng til terminal cancer på 
kirurgisk avdeling. 
Vi utfører dagkirurgiske inngrep i stor utstrekning. 
Vi har vanligvis ikke gynekologiske pasienter innlagt til langvarig pre-operativ utredning. 
Disse er vurdert av spesialist på poliklinikken før innleggelse og liggetiden er kort. 
Vi avlaster lokalsykehusfunksjonen til UNN og dermed reduserer deres ventelister. 
Vi vil fortsette å ha en gyn.seng på kirurgisk avdeling til terminal cancer 
Gynekologisk poliklinikk har ansatt to sykepleiere. 
Personalet  på Føde/gyn. avdeling dekker vakter der ved sykdom og i ferie. 
 
Ved å redusere med 5 senger i Harstad vil det ikke føre til reduksjon av bemanningen pga. 
vaktturnus og at vi er en akuttavdeling. Kanskje fører det heller til økt bemanning hvis 
pasientene skal ligge i ulike etasjer. 
Vi ønsker å fortsette utviklingen av en kompakt avdeling som vi allerede har god erfaring 
med. 
Da dagkirurgiske inngrep skal økes, er vårt forslag at gynekologiske dagpasienter flyttes opp 
til føde/gyn.avdelingen for å gi et samlet godt tilbud til våre pasienter, og bedre utnyttelse av 
personalet. 
 



Vi har vist at med vår driftsform holder budsjettet i balanse. 
 
 
 
Hans Krogstad, avd.overlege   Anne Marie Waldahl, overjordmor 
Tove Svee TV DNJ    Astrid Führer Iversen, TV fagforbundet 
  



Hålogalandsprosjektet 
v/Helse Nord 
8038 Bodø.  
 
Høringsuttalelse til delprosjekt somatikk/medisinsk service fra lederteamet ved anestesi 
og akuttmedisinsk avdeling, Harstad sykehus. 
 
Generelt: 
Anestesi og akuttmedisinsk avdeling har under organiseringen innenfor Hålogalandssykehuset 
lojalt rettet seg etter tidligere pålegg om innsparinger ved reduksjon av stillinger/ 
samordninger. Dette har imidlertid skapte til dels store driftsproblemer, spesielt på intensiv i 
form av sårbare turnuser for sykepleierne med høy andel ubekvem vaktbelastning/”hinke” 
helger og ”huller” i  turnusen med behov for innleie. Arbeidstilsynets pålegg i ”God vakt” 
rapporten (spes. punkt 2) rimer ikke med fortsatt krav om nedbemanning for å oppnå 
budsjettbalanse.  
 
Personell. 

Anestesi: 
På sykepleiersiden har vi over år hatt en stabil bemanning med erfarne spesialsykepleiere 
som i hovedsak er rekruttert fra egne rekker. Fire av spl. inngår hver 3. helg i helgeturnus 
på intensiv. Man kan si disse utgjør en ”reserve” på anestesisykepleiersiden som innen få 
år står forann et generasjonsskifte da 7 av de ansatte er mellom 50 – 60 år. Det er også 
snakk om ”senior politikk” for noen av disse. Sykepleierturnusen prioriterer dag-
bemanningen hvor den største produksjonen foregår. Det kjøres med 5 team og det er 
økende etterspørsel etter anestesiservice utenfor operasjonsavdelingen. Beredskapen på 
natt og i helgene er helt marginal med 1 anestesispl. på vakt med anestesilege i 
hjemmevakt. Anestesiavdelingen ivaretar en del ”service” funksjoner utenfor avdelingen 
for eksempel ekstern service til ambulanse bl.a. med følge til/fra Evenes flyplass. 
Transport til og fra flyplassen skjer sporadisk, men er sykehusets ansvar og må ofte 
improviseres.  Spesielt vanskelig kan dette være i helgene. Totalt utgjør internt/eksternt 
service utenfor avdelingen ca. 0,5 stilling. Avdelingen har fortiden ingen sykepleiere i 
videreutdanning og kan i beste fall få noen ferdig primo 2009.  
 
På anestesilege siden har vi de siste årene satset på ”lokal” rekruttering.  Dette har 
resultert i at vi i dag har 2 av 4 overlegestillinger besatt, samt 2 ass.leger i 
utdanningsstilling, den ene i omgjort overlegestilling. I flg. spesialitetskomiteen  bør 
avdelingen kunne ivareta 2 utdanningskandidater og vi ønsker derfor å få godkjent en 
utdanningsstilling til.  
Det er fortsatt behov for vikarer i perioder da vi ellers må gå 2-delt på overlege sjiktet 
(primær/bakvakt). Rekrutteringen har over år vært vanskelig og er fortsatt prioritert mtp. å 
kunne dekke eget behov og dermed redusere vikarbehovet.   
 
Intensiv: 
Intensiv og med.overvåkning m/dialysen ble formelt sammenslått 01.09.06. Avdelingen er 
ferdig ombygd i disse dager og vil få 9 senger. Løsningen er meget funksjonell med 
oppvåkning på totalt 10 senger (4 ØNH senger for bl.a. barn i skjermet rom), vegg i vegg.   
I tillegg er nødvendig kompetanse både på lege og sykepleiersiden samlet noe som 
forenkler samarbeidet mellom spesialitetene.  Samkjøring av personellet er i ferd med å gå 
seg til. Det har vært vist stor vilje til omstilling og positivitet til nye oppgaver.  



Bemanningskabalen er og har vært en stor utfordring.  Avdelingen har i dag et samarbeide 
med både anestesiavdelingen og dialysen og er helt avhengig av den hjelp anestesi-
personellet yter i helgene.  Slitasjen på personalet er til tider stor og fraværet fortsatt for 
høyt.  Avdelingen er således ennå ikke i mål mtp. å få til en forutsigbar arbeidssituasjon 
(spes. helg) for de faste ansatte.  Reduksjon i ”frivillig beordring” og færre vikarer er 
målet mtp. opnå en en stabil bemanning. 

       
Respiratorpasienter/intensiv: 
Arealmessig ligger det altså ann til 9 senger, fordelt på 5 senger til med.avd. og 4 senger 
til kirurgisk avdeling, dog med fleksibel bruk. Forutsatt tilfredstillende bemanning er det 
kapasitet til å øke antall respiratordøgn i Harstad.  
 
Konklusjon:  
Vi mener det ikke er noen gevinst i å redusere antall stillinger på anestesi/akutt avdelingen 
i Harstad, kfr. forslag. Mange års erfaring har vist at det tvert imot generelt sett er 
lønnsomt å ha en liten ”buffer” på bemanningssiden som gir mindre sårbare turnuser og 
dermed mindre innleie. Det rimer heller ikke med at avdelingen skal øke aktiviteten på for 
eksempel ØNH/ortopedi. Avdelingene ivaretar som kjent spesialfunksjoner. Erfaring og 
kontinuitet på personellsiden er i denne sammenheng en viktig kvalitetsfaktor. Dette 
gjelder både for anestesien, akutten og intensiv.  Sistnevnte avdeling er nylig ”fusjonert” 
og bemanningskabalen er fortsatt en utfordring som det arbeides med. 

       
2.  Dagkirurgi/reduksjon i antall senger. 
Etablering av en skjermet dagkirurgisk enhet på Harstad sykehus har vært vurdert 
tidligere, men ble lagt ”på is” i påvente av funksjonsfordeling innenfor HHF.  Forholdene 
ligger til rette for å etablere en slik enhet i 3 etg. i tilknytning til operasjonsavdelingen, 
oppvåkningen, dagposten og hotellavdelingen.  

 
Forutsatt riktig koding ligger dagens aktivitet på dagkirurgi rundt ca. 40% ved Harstad 
sykehus. Et mer strømlinjeformet operasjonsforløp vil kunne øke denne andelen, men det 
blir feil å sammenlikne med sykehus på sentrale Østlandet. Internasjonale standarder på 
70-80 % virker også urealistisk i Nord-Norge, ikke minst med framtidig forventet 
eldrebølge. Nasjonalt ligger andelen i dag rundt 60 %  (Norge ligger her blant de beste i 
verden) som er en andel som virker å være mer oppnåelig. I vårt område vil økning av 
andelen dagkirurgisk behandling forutsette økt bruk av hotellfasilliteter i det perioperative 
forløpet. Med ”fast track” løsninger vil en del av pasientene ”bypasse” 
hovedoppvåkningen og dermed avlaste denne. 

 
Bemanningsbehovet i forhold til økt aktivitet må vurderes etter hvert. Med dagens 
bemanning på anestesi spl. siden kan det være ressurser til å stille et ekstra team enkelte 
dager i uka.  Likeledes skulle spl. fra Akutten kunne gå inn i bemanningen på dagkirugisk 
”overvåkning” - (”Fast track” organisering).   

 
Konklusjon: 
Vi er positive til at det etableres en skjermet dagkirurgisk avdeling utenfor dagens 
”operasjons sluse”. Det vil kreve en del ombygging og økt behov for hotell plasser. Økt 
bruk av dagkirurgi kan på sikt resultere i behov for færre senger, men andre forutsetninger 
må da være på plass.  Ikke minst gjelder dette kapasiteten i 1. linjetjenesten til å motta 
ferdigbehandlede pasienter. 

 



3. ØNH aktivitet - Beredskap 
Arealmessig vil økt elektiv aktivitet på ØNH være mulig ved å ta i bruk en stue til som i 
dag er lite brukt.  Det vil kreve en del nytt utstyr og evt. personell avhengig av total 
aktivitet.  
 
Forøvrig spiller beredskapen innenfor ØNH en sentral rolle.  Det være seg 
behandling/vurderinger av pasienter med akutte luftveisproblemer, fremmedlegemer, 
post.op. blødninger og service i forhold til tracheostomerte pasienter på intensiv. I flg. 
anbefalinger bør pasienter som opereres for tonsillectomi ikke befinne seg for langt unna 
ØNH kompetanse med døgnberedskap.  
Fjerning  av ØNH beredskapen i Harstad betyr ingen beredskap i det mest folkerike 
området i Nord-Norge og transport av pasienter til UNN og Bodø. Det blir et dårligere 
tilbud til befolkningen og økonomisk er det neppe noe å spare på dette, snarere tvert om. 
 
Konklusjon: 
Vi mener vaktberedskapen innenfor ØNH  må opprettholdes. Konsekvensene med å fjerne 
denne kan bli store for enkelte pasienter og den økonomiske gevinsten er totalt sett trolig 
ingen. 

 
 

  
Harstad 28.11.06. 

 
Frank Nordlund       Hedvig Hegna 
Avd.overl.        Oversykepleier 
 
Teameledelsen. 
Anestesi/akuttmed.avd. 
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ORDLISTE/FORKORTELSER 
 
DfL eller 
Dfl HS: Diagnosestasjonen for Lungesykdommer Harstad Sykehus 
 
HF:   Helseforetak 
 
HHF:   Hålogalandssykehuset HF 
 
HS:   Harstad Sykehus 
 
Md Tekn: Medisinsk teknisk avdeling 
 
NLSH:   Nordlandssykehuset HF 
 
SH:   Sykehus 
 
UNN:   Universitetssykehuset i Nord-Norge 
 
 
 
Medisinske forkortelser: 
 
CPAP/BiPAP: Utstyr som gir respirasjonsstøtte og overtrykk i luftveier 
 
CT:   Computertomografi 
 
DOT:   Direkte observert terapi 
 
KOLS:  Kronisk Obstruktiv LungeSykdom 
 
LTOT:   Kontinuerlig oksygentiførsel minst 16 timer/døgn 
 
Spirometri:  Lungefuksjonsmålinger 
 
Pas:   Pasient 
 
TB:   Tuberkulose 
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1. Bakgrunn for orienteringen: 
Lungemedisinsk tjenestetilbud i HHF  

 
Den lungemedisinske utviklingen var tidligere nært knyttet til behandlingen av 
tuberkulose (TB). Behandling og forebyggende tiltak medførte sterkt redusert 
forekomst av denne sykdommen, selv om insidensen nå riktignok igjen er økende. 
Det lungemedisinske fagmiljøet ble nedbygget i takt med reduksjonen av TB.  
Med årene bygget de fleste vestlige land opp nye lungemedisinske behandlingstilbud 
i takt med endrede behandlingsbehov (økende forekomst av astma, allergi, KOLS, 
lungesvikt/respirasjonssvikt, lungekreft, alvorlige lungebetennelser). 
 
I Norge ble imidlertid de fleste lungesykehus og diagnosestasjoner nedlagt i løpet av 
1955 til 1970. Dette medførete en forsinket oppbygging av det lungemedisinske 
tilbud. Denne utviklingen preger fortsatt tilbudet innen denne spesialiteten: Til tross 
for et økende behov for lungemedisinsk behandling utdannes det kun ca 4 til 8 
spesialister i lungesykdommer per år i Norge. Samtidig er der en avgang på ca 2 til 4 
lungeleger per år. Vi har nå en manko på 60  lungeleger i Norge. Dette basert på en 
nasjonal målsetning på 1 lungelege per 30 000  innbyggere. Pga sykdomsutvikling 
og øket faglig ansvarsområde foreligger det planer om å endre kravet til 1 lungelege 
per 25 000 innb.  
 
Som følge av dette vil lungemedisinske enheter som nedlegges være meget 
vanskelige å gjenoppbygge i perifere deler av landet. Diagnosestasjonen for 
Lungesykdommer (DfL ) i Harstad ungikk slik nedleggelse. Lungelege Knut Øvreberg 
styrte en omorganisering av behandlingstilbudet fra 1968:  DfL tok tidlig i bruk nye 
diagnostiske metoder og terapeutiske tilbud. Dette rekrutterte fra 1978 flere 
spesialister til DfL. Etter hvert ble DfL betraktet som et forbilde for en moderne drift 
av lungemedisinsk poliklinikk  i Norge. Denne statusen har avdelingen bibeholdt og 
videreutviklet etter overføring til Harstad Sykehus som egen avdeling 1996. Etter 
etablering av HHF har DfL i økende grad hatt foretaksansvar lungesykdommer innen 
HHF  
 
Det er viktig at en innenfor vårt helseforetak beholder og videreutvikler et 
lungemedisinsk tilbud tilpasset de nasjonale målsetninger. Dette vil medføre at få 
lungemedisinske pasienter vil ha behov for å reise ut av vårt helseforetak for å få 
behandling. Det vil også medføre at en er i stand til å ivareta håndteringen av 
lungemedisinske behandlingshjelpemidler  etter at ansvaret for disse er overført til 
helseforetakene fra 1. januar 2003. Rekruttering av lungeleger og annet kompetent 
helsepersonell vil også være lettere når avdelingens standard er god og 
sykdomstilpasset. Inntil nå har DfL i Harstad hatt hovedansvar for diagnostikk og 
behandling av lungesykdommer i Sør-Troms samt fra deler av Nordland Fylke. Ca 
15% av pasientene behandlet ved DfL kommer fra Vesterålen og Narvikområdet. 
 
Der var tidligere også lungelege tilknyttet Narvik SH (fram til 2005) og  Stokmarknes 
SH (fram til ca 2000).  
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For å planlegge videre helsetjeneste innenfor vårt helseforetak er det nødvendig å 
kjenne sykdomsutviklingen for en del av de mest aktuelle lungesykdommer: 
 
2: Lungesykdommer: Sykdomsutvikling 
 
Sykdomspanorama og behandlingstilbud innen lungemed isin har forandret seg 
betydelig de siste 30-40 årene. Det er helt nødvend ig at behandlingstilbudet 
kontinuerlig  tilpasses sykdomsutvikling og behandlingsmulighete r og 
behandlingsansvar .  
                                                                                                                                                                                                    
a) Tuberkulose (TB)  
 
Forekomsten av TB var for få år siden (1998) redusert til 244 nye tilfeller per år, men 
viser nå økende forekomst igjen. 2001 var der en økning på 24%. I Norge var da 
insidensen av TB  6,6 per 100 000 innb.,i Oslo ble der registrert 17 tilfeller av TB per 
100 000 innbyggere. Omtrent ¾ av tilfellene registreres blant innvandrere fra høy-
risiko land. I 2005 ble der meldt 290 pas med TB i Norge (insidentrate 6.2). 
Utviklingen av medikamentresistent TB i NV Russland og økende antall pasienter 
med kombinasjonsinfeksjoner med AIDS og TB er absolutt bekymringsfull 
 
Den økende forekomsten av resistensutvikling er i hovedsak en                                                                     
følge av mangegelfullt gjennomførte behandlingsopplegg: Disse pasientene må 
følges NØYAKTIG (daglig tilsyn av mesdikamentinntak = DOT) opp gjennom en 6 – 9 
mdr behandlingsperiode med påfølgende kontroller og samtidige miljøundersøkelser. 
 
DfL har rådgivende funksjon ved miljøundersøkelser og behandling av 
pasienter  med tuberkuløs sykdom i vårt HF. TB-koordinator tilknyttet DfL har ansvar 
for dette i samarbeide m. lungeleger og kommunal helsetjeneste. 
 
De nye retningslinjene(2002) for TB kontroll og behandling av tuberkulin-omslagere 
krever øket antall undersøkelser hos spesialist i lungesykdommer. 
 
b) Kronisk Obstruktive LungeSykdommer (KOLS) 
 
KOLS ( samlebegrep for emfysem med obstruksjon og kronisk obstruktiv bronkitt) er 
den 4. vanligste sykdom i en vestlige verden og den 3. vanligste dødsårsak. I 
perioden 1966-86 øket hyppigheten av dødsfall som følge av denne sykdommen 
med 71% mens den samtidig sank med 45% for pasienter med coronar 
hjertesykdom. Tendensen har siden holdt seg. Denne sykdomsutviklingen har vi 
også sett i Norge, om enn noe forsinket. Omtrent 5% av den voksne befolkningen i 
Norge har denne sykdommen: I aldersgruppen 18 – 70 år er det en forekomst på 
5,2% blant kvinner og 5,6% blant menn. En del av pasientene utvikler lungesvikt med 
behov for kontinuerlig surstofftilførsel (LTOT). Ved akutt forverrelse av KOLS er 
mortaliteten høy. 
Dette er en ressurskrevende pasientgruppe med stort behov for diagnostikk,  
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rådgiving, behandling og rehabilitering. Det kan nevnes at der i Troms fylke  og 
nordlige del av Nordland  nå er reg. over 200 pasienter som pga lungesvikt har 
bruk for kontinuerlig oksygenbehandling (LTOT) i hj emmet (1996 var der i hele 
helseregion V registrert 155 pas med behov for LTOT ). Innleggelser ved 
forverrelse av KOLS er ressurskrevende da pas ofte har respirasjonssvikt, 
behov for respirasjonsstøtte og behov for rehabilit ering. Mortaliteten er over 
10%. 
Økningen av LTOT-brukere er stor og forventes å fortsette. Disse pasientene står for 
den største andel av utgiftene til  behandlingshjelpemidler. 
 
c)  Astma  
 
I Norge har ca 50 000 barn asthma. Dette er omtrent dobbelt så mange som for 15 år 
siden.  Ca 10% av barn og ca 4 % av voksne har astma. Det dreier seg om en 
flerfaktoriell årsak. Det virket som om en nå hadde nådd et platå hvor økningen 
tilsynelatende ikke var så stor som tidligere. Nyere undersøkelser (2006) viser 
dessverre igjen økende forekomst av asthma hos de minste barna (hos inntil 20% i 
Oslo-området). 
Ved DfL behandles ca 600 barn med astma per år. En viktig del av behandlingen 
består av pasientinformasjon og opplæring samt oppfølging gjennom oppveksten. 
Dette er vektlagt ved DfL og medfører redusert antall sykehusinnleggelser pga akutt 
astmaforverrelse. Målet er å kontrollere barna som behandles med 
inhalasjonssteroider minst 1 gang årlig. Dette for justering av doser etter symptomer 
og bivirkninger.  
En del pasienter med akutt astma-forverrelse behandles ambulant i DfL.  
Dette reduserer behov for innleggelse i sykehus.                                                        
 
d) Lungekreft 
 
Dette er en av de vanligste kreftformer i den vestlige verden. Der diagnostiseres ca 
2000 nye tilfeller i Norge per år. Etter hvert blir sykdommen like hyppig hos kvinner 
som hos menn. Ca 20% av kreftpasientene kan og bør opereres. Prognosen er 
avhengig av de diagnostiske muligheter: Tidlig diagnostikk og behandling vil øke 
muligheten for å overleve denne sykdommen. Det er nødvendig at pasienten uten 
ventetid kan mottas til utedning, inklusive bronchoscopi og CT –undersøkelse. 
Screening med CT thorax og auto-flourescens-bronchoscopi av høyrisiko-pasienter 
er også aktuelt mhb på tidlig diagnostikk. 
Operativ behandling og evt bestråling må så snart som mulig etter diagnostikk                                                                           
utføres på sykehus i regionen (UNN: operasjon og bestråling, Nordlandssykehuset 
HF Bodø: operasjon). 
 
e) Akutte infeksjoner 
 
I de fleste land ser man en tendens til infeksjoner med mer agressive mikrober samt 
utvikling av antibiotikaresistens. I de skandinaviske land har resistensutviklingen vært 
mindre uttalt enn i andre sammenlignbare land. 
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Dette skyldes i hovedsak mer opplyst, målrettet antibiotikabruk. Likevel ser en at 
mortaliteten som følge av alvorlige luftveisinfeksjoner og lungebetennelse er økende. 
I USA økte dødstallene som følge av lungebetennelse med 59% fra 1979 til 1994. 
Forekomsten av pneumoni er 1 til 2 tilfeller per 1000 innbyggere per år. I England er 
90 % av pasientene i denne sykdomsgruppen over 65 år. Ca 20% av pasientene  
 med pneumoni er så dårlige at de krever innleggelse i sykehus. Ved alvorlig 
lungebetennelse er mortaliteten for aldersgruppen over 65 år høy: Ca 25%. Tidlig 
diagnostikk og tidlig riktig behandling reduserer mortalitet og senkomplikasjoner.  
 
f) Yrkesrelaterte sykdommer 
 
Sykdommer som asthma, KOLS, lungefibrose, lungekreft kan hos enkelte relateres til 
eksponering på arbeidsplassen. Enkelte yrkesgrupper (asbesteksponerte, 
gruvearbeidere) følges opp med rutinemessige undersøkelser. Ved tegn til 
lungeforandringer utføres mer omfattende utredning, inklusiv undersøkelse av 
lungefunksjon under belastning. Dette er ressurskrevende undersøkelser som er 
nødvendige ved evaluering av arbeidsevne og yrkesskadeerstatning. 
 
g)  Kronisk lungesyke pasienter som krever behandli ng med    
behandlingshjelpemidler 
 
Som anført ovenfor (kapittel  KOLS) er dette en raskt økende sykdomsgruppe. I 
tillegg til oksygenbehandling (LTOT) er tilpasning av respirator samt CPAP (evt 
BiPAP) ved respirasjonssvikt og søvnapnoe et livsforlengende og livskvalitets-
forbedrende behandlingstilbud. Helseforetakenes spesialistansvar i denne 
sammenheng følger pasienten helt inn i pasientens h jem ! Dette krever at 
kompetent pers. fra DfL følger opp pas i hjemmet, enten ved hjemmebesøk og/eller 
via opplæring av helsepersonell i kommunen. Behandl ingshjelpemidler 
tilpasses og pas.instruksjon gis ved DfL. Pas. og behandlingshjelpemidler 
kontrolleres ved  henholdsvis DfL og Med.Tekn. avde ling  etter faste rutiner                                                                           
 
3.   Behandlingsbehov for lungesykdommer : Nasjonal målsetning. 
         Situasjon i HHF og ellers i Helse Nord.  
 
Helsedirektoratets arbeidsgruppe ” Lungehelse i Norge” foreslo i 1989 følgende krav 
til behandlingstibud innen lungesykdommer: 
 
Antall lungespesialister :     1 per   40.000 innb over 16 år                                  
Senere justert til:                                                 1 per  30.000 innb over 16 år  
Sengetall for lungesyke pas .: Lokalsykehus 
 og sentralsykehus:                 20 per 100.000 innb  
Sengetall regionsykehus:               1-2 per 100.000 innb 
Lunge rehabiliteringsplasser 
og langtidsplasser:              2-5 per 100.000 innb 
Polikliniske spesialistkonsultasjoner 
(voksne pasienter > 16 år)          3000 per  100.000 innb/år  
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Slik sydomsutviklingen siden 1989 har utviklet seg må sengetall og antall 
spesialistkonsultasjoner per år i forhold til ovennevnte estimat oppjusteres . 
  
Ved de medisinske avdelinger i Helseregion V (tilsvarer Helse Nord) utgjorde 
lungesyke pasienter i 1996 mellom 10 og 17 % av alle innleggelser i sykehus. På 
landsbasis ble det for perioden 1990-2000 forventet en økning i antall innleggelser 
( pga lungesykdom) med 8%, økning i antall liggedøgn (pga lungesykdommer) med 
12%. Kronisk lungesyke krever relativt ofte reinnleggels er og flere liggedøgn 
per innleggelse . 
 
Det har i Helseregion V i mange år vært for få lungemedisinske behandlingsenheter i 
forhold til nasjonal norm. Dette problemet er blitt forsterket på grunn av store 
avstander. 
Innen HHF er der også for liten lungemedisinsk behandlingskapasitet. Dette bla som 
følge av at lungelegene ved Dfl også behandler barn med lungesykdommer  samt 
behandler pasienter fra kommuner som ligger utenfor foretaket s grenser . 
 
Egne lungeseksjoner tilknyttet med avd finnes på UNN samt Nordlandssykehuset  
Bodø. Det er ikke planer om å etablere egne lungeseksjoner (seng epost) ved 
sykehusene innen Hålogalandssykehuset HF:  Dette vil medføre redusert 
lungemedisinsk poliklinisk kapasitet ved DfL. Riktig bruk av lungemed. tilsynsordning 
og telefonveiledning etter overføring av røntgenbilder fra andre SH medfører 
erfaringsmessig bedre bruk av ressursene.  
Ved med avd Harstad Sykehus er der i medisink avdeling lungemed. team  med 
dedikerte senger for lungesyke pas. Dette er en god ordning.  
 
Rehabiliteringsopphold for lungesyke  kan tilbys på LHL`s senter i Skibotn eller 
ved Glittreklinikken eller Granheim lungesykehus på Østlandet. Barn kan få 
rehabiliteringsopphold på Geilomo eller i regi av Voksentoppen i Oslo 
(behandlingsreiser).  I tillegg er der i regi av DfL  etablert rehab.tilbud for kronisk 
lungesyke ved Harstad Sykehus (5 rehabiliteringsgrupper per år). 
 
4. Status behandlingstilbud for lungesyke innen 
Hålogalandssykehuset HF 
 
Stokmarknes SH: 
 
Inntil for få år siden var der lungemedisinsk tilbud på Stokmarknes Sykehus: 
Lungelegen der arbeidet 2 dgr per uke i Stokmarknes SH og 2 dgr per uke på 
Lofoten SH. I tillegg utførte sykepleiere på disse to sykehusene 
lungefunksjonsprøver. 
 
Antall pol.kliniske us (Lungesykdommer) (1995):   
Stokmarknes SH:  1589 (derav 20% barn under 16 år) 
Lofoten SH:             410 (   ”      20%   ”       ”        16 ” ) 
 
Etter at lungelegen på Stokmarknes SH sluttet er der et øket antall henvisninger fra 
Vesterålen til DfL, Harstad SH samt til Nordlandssykehuset HF, Bodø.. 
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Narvik  SH: 
 
Lungelegen ved Narvik SH var i en lengre periode avd.overlege ved med.avd. Dette 
medførte mindre tid til poliklinisk virksomhet. Ved den sammenliknende 
innsamlingingen av data for sykehusene i N-Norge i 1996 var følgelig lungemedisinsk 
undersøkelseskapasitet i Narvik SH liten (255 pasienter).   
Av de anførte 255 pasientene var 24% barn under 16 år. 
Pga sykdomsfrafall har der siste par år ikke vært regelmessig lungemed tjeneste ved 
Narvik SH. De fleste pas med behov for lungemed. spesialistbehandlingv har vært 
henvist til DfL, Harstad SH. Alternativt UNN og NLSH. 
 
Harstad SH: 
 
Diagnosestasjonen for Lungesykdommer  (DfL) var inntil 1996 en egen institusjon 
med eget styre. Etter innflyttingen i Harstad Sykehus 1996 har DfL vært i en 
kontinuerlig omstillingsprosess. DfL er fortsatt en egen avdeling med foretaks-
funksjon og aktivitet tilknyttet flere andre avdelinger. Tilsyn og 
lungefunksjonsundersøkelser av inneliggende pasienter har har vært økende og 
ressurskrevende: Der undersøkes nå over 200 pasienter for sykehuset per år. I 
tillegg har lungeleger ved DfL ansvar for en god del inneliggende pasienter: 
Cytostatika-kurer (cancer pulm) samt for bronchoscopier. 
 
I år 2005 var der ca 3000 pol.kliniske konsultasjoner , derav ca 600 barn. Pga 
andre ressurskrevende oppgaver, (konf ovenfor) er dette antallet siden noe redusert . 
Antall nyhenvisninger er økende. Dette skyldes dels økning i antall lungesyke, dels 
underkapasitet hos spesialister ved Stokmarknes SH og Narvik SH. 
DfL har også overtatt hyposensibiliserende behandling av allergiske pasienter (etter 
oppstart av behandling ved UNN). 
 
DfL har godt utstyrt respirasjonsfysiologisk laboratorium  samt klinisk-kjemisk  
laboratorium tilpasset aktiviteten på DfL : Det nevnes bl a at der 2005 ble utført 
5074 spirometrius., flere lungefunkshjonsundersøkelser for andre leger (153), flere 
utredninger (287) for tilpasning (i samarbeide med med.tekn. avdeling) av 
behandl.hjelpemidler (oksygen, BiPAP, CPAP, hjemmerespirator etc). Der 
kontrolleres i tillegg 88 LTOT-brukere. 
2004  ble der utført 451 blodgassundersøkelser (flere av disse i forb. med tilpasning 
av oksygen-behandling og behandlingshjelpemidler), 1909 målinger av 
surstoffmetning.  Resp.fys.lab og klin.kjemisk lab med spesialkompetanse er helt 
avgjørende for avdelingens funksjon ! Disse to enhetene sparer en betydelig mengde 
legeareide og sykehusinnleggelser. Virksomheten på disse to enhetene står også for 
en stor del av inntektene ved DfL. Klinisk-kjemisk lab har også ansvar for 
allergitesting, bakteriell prøvetaking og tilpasning av oksygenutstyr.   
 
Lege-bemanningen ved DfL var inntil nov 2003 rel god, men er lavere enn nasjonal 
målsetning når en medregner at også barn utredes ved DfL (nå tilsatt 2  2/3 
lungeleger, 1 lege i utdanningsstilling indremed).  
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Sykepleiere (3) med god kompetanse innen lungesykdommer er ansvarlig for driften 
av resp.fys.lab og en stor del av pasientundervisningen. 1 sykepleier (adm underlagt 
med tekn avdeling) har ansvar for opplæring av pas. og kommunehelsetjeneste i 
bruk av behandlingshjelpemidler: 
                                                             
DfL har har i samarbeide med med.tekninsk avd og innkjøpsavd Harstad SH ansvar 
for å organisere fordeling av behandlingshjelpemidler for lungesyke  i 
Hålogalandssykehuset HF etter at ansvaret for dette utstyret ble overført til 
helseforetakene fra 1. jan 2003.      
Både leger, respfys.lab og klin.kjemisk.lab ved DfL har fått øket arbeidsmengde i 
denne forbindelse.  
 
TB-koordinator  med ansvarsområde HHF er tilknyttet DfL 
 
DfL har pasientundervisning  (individuell undervisning, undervisning i grupper) samt 
også rehabiliteringskurs (5 per år) for KOLS-pasienter. I tillegg undervises også 
annet helsepersonell (helsepersonell fra avd. ved Harstad SH og andre SH i 
regionen.)  
 
 
5. Pasientflyt i regionen  (Helse Nord )  
 
Pasientstrømmen mellom sykehus og fylker reguleres av tilgjengelig kvalifisert 
behandlingskapasitet, ventelister, geografiske forhold, kommunikasjon, 
fylkesgrenser/foretaksgrenser og et velutbygd lovverk med tilhørende byråkrati. De 
senere års forsøk på å etterleve ventelistegarantier, nye prioriteringer, fritt 
sykehusvalg, etablering av helsefortak på tvers av fylkesgrenser har også medført en 
uforutsigbar drift av pasienter. Spesialisttilbud, kvalitet og tilgjengelighet vil til svende 
og sist være avgjørende i denne sammenheng. 
 
Nordlandssykehuset Bodø og UNN har begge godt fungerende lungeseksjoner 
tilknyttet med.avd. 
DfL Harstad HS driver primært omfattende                                                        
poliklinisk virksomhet, og har i tillegg tilsyn av lungesyke pas. innlagt i sykehuset. 
Pasienter som krever operativ behandling pga lungesykdom eller som skal ha 
bestråling henvises fra DfL til UNN, i enkelte tilfeller (operasjon) til 
Nordlandssykehuset. 
 
DfL behandler også en god del pasienter henvist fra kommuner som etter den nye 
fordelingen ”tilhører” UNN: Bardu, Målselv, Sørreisa, Lenvik, Senja-kommunene.  
I tillegg utreder DfL  pasienter med yrkesrelaterte lungesykdommer fra Svalbard og  
deler av Nordland fylke (Narvik-området og Vesterålen). Dette vil i liten grad endre 
seg dersom ikke de foreliggende behandlingstilbud forandres. 
 
Lungesyke pas. som krever lengre opphold på rehabiliteringsinstitusjoner benytter 
ofte tilbud utenfor Helse Nord: Glittreklinikken, Granheim, Geilomo. 
Rehabiliteringstilbudet (LHL) i Skibotn og Elisabeth-senteret i Tromsø er etter hvert 
blitt meget godt og bør benyttes i større grad enn nå. 
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6. Pasientflyt  ( lungesyke pas.) innen Hålogalandssykehuset HF  

 
Etter som den polikliniske behandlingskapasitet og undersøkelsestilbud ved DfL HS 
har vært god er en stor del pasienter fra Vesterålen og Narvik-området gjennom 
årene blitt henvist til behandling ved DfL. Disse pasientene utgjorde tidligere ca 10% 
av alle undersøkte ved DfL. Dette tallet er nå øket betydelig som følge av redusert 
lungemedisinsk behandlingstilbud i Stokmarknes SH og Narvik SH. 
 
Fremtidig pasientflyt vil være avhengig av behandlingstilbudene for lungesyke ved de 
tre sykehusene i tidligere HHF samt ved UNN og NLSH.  
 
Dersom der ikke tilsettes lungelege ved Narvik SH forventes ytterligere økning av 
antall pas. henvist fra Narvik til DfL HS.                                                                 
 
Det er ikke tilstrekkelig lungemed behandlingskapasitet ved NLSH Bodø til å overta 
fullt behandlingsansvar for lungesyke pas i Vesterålen . Dersom der ikke tilsettes 
lungelege ved Stokmarknes SH vil pasientflyten fra Vesterålen til DfL, Harstad 
Sykehus øke ytterligere.          
                                    
7. Forslag til omorganisering og organisering av behan dlingstilbud 
    for lungesyke i Hålogalandssykehuset HF 
 
a) Nåværende situasjon  
 
Avd.overlege J H Holmboe,  DfL var leder for lungemedisinsk gruppe da Regional 
Helseplansom utarbeidet forslag til lungemedisinsk virksomhet i Helseregion V.  
Utredningen ble levert juni 1996. En stor del av benyttet bakgrunnsinformasjon, 
problemstilling og forslag til løsning er like aktuell nå som i 1996: Mange uløste 
problemer er fortsatt uløst, noen løsninger og problemer er blitt forflyttet med flytting 
av ansvarsforhold og flytting av sykehusenes geografiske ansvarsområder. Imidlertid 
er flere  ressurskrevende oppgaver tilkommet  de siste årene (for eksempel ansvar 
for behandlingshjelpemidler, TB-koordinator, hyposensibilisering, rehabilitering, 
spesialistansvar i kommunen og hjemme hos pasienten).  
 
Vanskelig økonomi samt startvansker og andre problem innen  HHF har så langt 
også medført at samarbeidet i spesialisttjenesten fortsatt har et 
forbedringspotensiale. 
 
Gruppe for lungesykdommer (1996) foreslo at der ble etablert en lungemedisinsk 
enhet (2 lungeleger) med ansvar for Vesterålen/Lofoten (Nordland ylke): Forslaget 
var dels preget av behandlingsbehov, dels av fylkesgrensene som den gang var 
vanskelige å krysse. 
I tillegg skulle DfL, HS ivareta lungemed. oppgaver i Sør-Troms, deler av Midt-Troms 
samt de nærmeste kommuner i nordlige del av Nordland inkl Narvik. 
 
Muligheten for en slik løsning ble noe endret ved etableringen av helseforetakene 
innen Helse Nord: Stort sett hele Lofoten unntatt NØ del ble liggende innenfor 
ansvarsområdet til Nordlandssykehuset HF. 
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Dersom en ikke ønsker å etablere en lungemedisinsk enhet i Stokmarknes SH eller 
Lofoten SH må en snarlig konkretisere planene for en alternativ løsning. Det tar lang 
tid å bygge opp nye gode behandlingstilbud av denne typen, det tar kort tid å bygge 
dem ned. 
 
b)  Framtidig oppgavefordeling og samarbeide 
 
På bakgrunn av eksisterende tilbud og nåværende sit uasjon foreslås en 
løsning som anført nedenfor : 
 

• Diagnosestasjonen for Lungesykdommer (DfL) Harstad Sykehus  forblir et 
lungemedisinsk kompetansesenter  : Pasient-tilgang fra Sør-Troms og 
nordlige del av Nordland (evt inklusive Vesterålen etter henvisning/avtale ). 
 

• DfL har i hovedsak polikliniske arbeidsoppgaver, me n gir støtte til 
behandling av innlagte pasienter ved behov.  
 

• DfL samarbeider med indremed. avd ved Narvik SH  
Dette for å muliggjør bedre behandling og utredning lokalt samt for å kunne 
motta pasienter til utredning ved DfL med kort ventetid når dette er ønskelig. 
Utredninger krever ofte undersøkelse med medisinsk apparatur som vanskelig 
kan forflyttes. 
 

• DfL har ansvar for tilpasning av kompliserte behandlingshjelpemidler  
(inklusive LTOT) til pasienter med behandlingstrengende kroniske 
lungesykdommer. Dette for pas i Sør-Troms og nordlige del av Nordland (evt 
inklusive Vesterålen etter avtale). Der foretas søvnregistreringer ved Harstad 
SH og Narvik SH, tilpasning og kontroll av CPAP kan som nå foregå ved DfL. 
Ventetid er kort. Der er IKKE behov for henvisninger mhb på 
søvnregistreringer til enheter utenfor for Helse Nord. 
 

• DfL har tilknyttet TB-koordinator med foretaksansvar . Dette tilbudet  
fortsettes for Sør-Troms og nordlige del av Nordland (evt inklusive Vesterålen 
etter henvisning/avtale).                                                                
 

• DfL har ansvar for å oppdatere/etablere diagnostiske tilbud ved DfL tilpasset 
sykdomsutvikling og diagnostiske muligheter innen lungemedisin. 
 

• DfL har søkt om å få godkjent avdelingen som utdanningsinstitusjon  gruppe 
II (inntil 1 år) innen spesialitet lungemedisin. Det bør da være en lege i 
utdannelsesstilling  ved DfL.   Dette for å øke mulighet for rekruttering innen 
fagfelt lungemedisin. 
 

• På med.avd ved Harstad SH og Narvik SH bør der være  minst 2  
sykepleiere med kompetanse innen lungemedisin . Disse sykepleierne får 
tilbud om å hospitere ved DfL. Disse sykepleierne må også læres opp til å 
gjøre lungefunsjonsundersøkelser, undervise pas. samt til å mestre enklere 
behandlingshjelpemidler for lungesyke ( for eksempel oksygenkonsentratorer, 
forstøverapparat). 
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• I forhold til nasjonale retningslinjer skulle der v ære 4 lungeleger i vårt HF 
dersom barn (over 2 år) også skal behandles av lung elege.  Legene bør 
være tilknyttet DfL (kompetansesenter med foretaks-funksjon). Dette vil være 
avgjørende for rekruttering av spesialister. 
 

• Dersom 4 lungeleger er tilknyttet DfL vil det være rimelig at en av disse legene 
har ambulerende virksomhet ved Narvik SH.  
 

• Dersom der kun er 3 lungeleger ved DfL er det mest effektivt å la pasientene 
bli undersøkt  ved DfL  som nå (sykepl.kompetanse, mulighet for tilpassing av 
behandlingshjelpemidler, god utstyrspark for diagnostikk). En stor del 
pasienter fra Vesterålen og Narvik-området har i mange år benyttet 
behandlingskapasitet ved DfL. 
 

• Ambulerende virksomhet til poliklinikker med begrenset 
undersøkelsesmulighet (diagnostisk utstyr, kompetanse hjelpepersonell)  
medfører ofte bare en ny us ved spesialisert poliklinikk. 
  

• Det er i henhold til nåværende planer ikke aktuelt å etablere 
lungemedisinske sengeposter  innen Hålogalandssykehuset HF. Det 
anbefales imidlertid at sykehus definerer senger på indremed.avd. som 
betjenes av helsepersonell med spesiell interesse og kompetanse innen 
lungemedisin. Dette er allerede gjort ved med avd Harstad Sykehus. En slik 
organisering reduserer behov for overføring til lungeseksjoner ved UNN og 
NLSH Bodø.  
 

 
8. Bemanning ved DfL, Harstad Sykehus 

 
Avd.overlege DfL har faglig ansvar for virksomheten. Pga omorganisering 
og reduksjon i kontortjeneste har han også administrativt ansvar. I tillegg er 
der fordelt administrative oppgaver til personell ved lungefunksjonslab og 
kliniskfysiologisk lab DfL samt ekspedisjonen. Det er nødvendig at 
sykepleiere ved DfL har erfaring innen fagområdet lungemedisin, om mulig 
spesialutdanning for lungesykepleiere.   

 
• Leger: 

1 avd. overlege (spesialitet.: lungemedisin) 
2 overleger (spesialitet: Lungemedisin) 
1 ass.lege (utdanningsstilling) 
1 ass.lege (ass.lege rotasjonsstilling, lege tilknyttet med avd) 
 

• Sykepleiere : 
1 avd. sykepleier (leder lungefunksjonsus., behandling) 
2 sykepleiere (lungfunksjonsus., behandling) 
TB koordinator + lungefunksjonundersøkelser ( 1 sykepleier) 
Rehabilitering (sykepleier ½ stilling) 
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• Laboratoriet (blodgassundersøkelser inklusive CO-målinger, provosert 

ekspektorat, allergitesting, vanlige blodprøver): 
2 bioingeniører 

• Andre med funksjoner ved DfL men med organisatorisk tilknyttet andre 
avdelinger: 
1 sykepleier med ansvar behandlingshjelpemidler 
Helsesekretærer 
 

9. Økonomiske forhold 
 
• DfL utøver poliklinisk virksomhet. Dette gir årlige polilinikkinntekter på 

ca kr 3.130.000. (RHF og egenandel). 
 

• Tallbudsjett (uten fast lønn) = poliklinikkinntekt minus driftsutgifter.  
Dette er i budsjett for 2007 anført som overskudd kr 1.838.500.  
 

• I tillegg har DfL tilsynsfunksjon for inneliggende pasienter. Personell 
ved DfL har også ansvar for tilpasning av behandlingshhjelpemidler 
(ambulante og inneliggende pasienter), bronchoscopier, rehabilitering. 
Dette gir DRG poeng og refusjon til sykehuset. 
 

• Lønnsbudsjett DfL: kr 3.627.163. 
 

10. PriceWaterhouseCoopers (PwC) plan for kostnadstilpa sning HHF 
 
 PwC startet sitt arbeide 17 oktober 2005. Rapporten ble oversendt til 
oppdragsgiver 15. november 2005. Pga kort tidsfrist rakk ikke PwC å sette seg 
inn i alle forhold. Flere avdelingsoverleger ved HS påpekte dette. Etter som 
DfL ikke var kontaktet før utarbeidelse av rapporten ble der umiddelbart 
oversendt til PwC informasjon om virksomheten ved DfL. PwC stilte seg 
positive til dette og beklaget at det ikke hadde vært tid til å sette seg inn i 
driften ved DfL. PwC-rapporten i opprinnelig utgave gjenspeiler derfor ikke 
aktiviteten ved DfL. 
 
11. Samarbeide med primærhelsetjenesten 
 
DfL har ett nært samarbeide med primærhelsetjenesten. Dette gjelder 
oppfølging etter henvisning til DfL, tilpasning av behandlingshjelpemidler samt 
samarbeide i henhold til retningslinjer for forebygging, kontroll og behandling 
av TB. 
DfL har i tillegg arrangert en rekke kurs innen lungemedisin for 
primærhelsetjenesten. 
Primærhelsetjenesten har også tilbud om å sende pesonell til DfL for 
opplæring i lungefunksjonsundersøkelser. 
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12. Fordeling av lungemedisinske oppgaver  ved oppløsing 
           av HHF 
 

• Pasientflyt innen HHF er beskrevet tidligere (avsnitt 5.). Som følge av 
henvisningspraksis, lange reiser, lungemedisinsk kompetanse ved DfL 
samt begrensende lungemedisinsk behandlingskapasitet ved UNN og 
NLSH Bodø vil fortsatt pasienter fra nordlige del av Nordland fylke bli 
behandlet ved DfL. 
 

• Oppgavefordeling innen lungemedisin i ny organisasjon fra 01.01.2007 
har vært drøftet med: 
- seksjonsleder prof dr med Ulf Aasebø, lungeseksjonen, Med avd UNN 
- overlege Olaf N. E. Alexandersen, NLSH Bodø 
 
I tillegg er overlege Johanne Harang og overlege Stein Johansen 
orientert om planer for lungemedisinske tjenester etter overgang til 
UNN HF. Konklusjoner etter dette er anført i referat fra telefonmøte DfL-
UNN-Narvik SH 06.10.2006.   
 

• Poliklinisk virksomhet innen nåværende område HHF: 
 
Framtidig virksomhet ved DfL HS  som nå. Dr Ulf Aasebø, UNN mener 
at det kan være nødvendig å revurdere pasientflyt i Midt-Troms 
inklusive Senja og Lenvik. Dette da UNN har regionalt 
behandlingsansvar og DfL HS for tiden har noe bedre poliklinisk 
undersøkelseskapasitet enn UNN.  
Det vil også være nøvendig å overføre flere pasienter til kontroller ved 
medisinsk poliklinikk Narvik SH  etter undersøkelse ved DfL. Dette 
muliggjøres ved digital overføring av røntgenbilder samt senere felles 
pasientjournaler. Det er også tilbud om 1 poliklinikk-dag per måned 
(lungelege fra UNN) ved Narvik SH. Dette kan være et tilbud til 
pasienter som har vanskelig for å reise lengre strekninger. 
Stokmarknes SH benytter fortrinnsvis NLSH Bodø ved behov for 
lungemedisinske tjenester. 
Henviste polikliniske pasienter fra Vesterålen  (inklusive pasienter til 
søvnutredning) til DfL HS mottas så langt mulig ved DfL. Dette pga 
begrensende behandlingskapasitet ved NLSH Bodø samt lang 
reisestrekning Vesterålen-Bodø.  
 

• Innleggelser pga lungesykdommer: 
 
Innen HHF er der ingen etablert lungeseksjon med pasientsenger. Ved 
med avd HS er der imidlertid dedikerte senger i sengepost (personell 
har kompetanse innen lungemedisin) eventuelt med tilsyn fra 
lungeleger ved DfL. 
 
Pasienter som krever innleggelse i spesialavdeling for lungesykdommer 
må innlegges i tilhørende sykehus med slik kompetanse: Fra Harstad-
området og Narvik-området da fortrinnsvis UNN.  
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• Vesterålen: Pasienter som krever innleggelse i spesialavdeling  for 
lungesykdommer må fortrinnsvis innlegges NLSH Bodø . Dette dersom 
ikke annet i enkelttilfeller er avtalt med UNN. 
 

• Innleggelser i sykehus utenfor Helse-Nord må avtales med spesialist. 
Dette gjelder ikke ø.-hjelp innleggelser for pasienter som er på reise. 
 

• Behandlingshjelpemidler for pasienter med lungesykdommer 
  
Her medregnes blant annet: BiPAP/CPAP, hjemmerespirator, 
forstøverapparat, utstyr for LTOT.  
DfL og medisinsk-teknisk avdeling HS har utført denne tjenesten innen 
hele HHF. Dette inkluderer diagnostikk – pasientopplæring – kontroll av 
utstyrsfunksjon/utstyrsreparasjoner – hjemmebesøk – samarbeide med 
primærhelsetjenesten – leveranse av utstyr til LTOT i hjemmet – 
vaktordning (døgnvakt telefon). 
 
Det foreslås at denne tjenesten for behandlingshjelpemidler 
fortsetter  uendret : Lungemedisinsk kompetanse (lungeleger ved 
NLSH Bodø) opplyser at både de og medisinsk-teknisk avdeling NLSH 
Bodø finner nåværende funksjon i Vesterålen tilfredsstillende. Utførte 
tjenester, leveranser av behandlingshjelopemidler til pasienter innen 
NLSH-området belastes da  NLSH. Dette må fastsettes i formell avtale. 
 
Det etableres da som før lager for lungerelaterte 
behandlingshjelpemidler (forstøverapparat, oksygenutstyr) ved Narvik 
SH og Stokmarknes SH. 
 

• Tuberkulosekoordinator: 
 
TB-koordinator i HHF er tilknyttet DfL HS med foretaks-ansvar. Faglig 
ansvar: TB-forebygging og kontroll i sykehus, kommunehelsetjeneste 
og ”asylsøkermottak” innen HHF. Det dreier seg om ½-stilling. Det 
foreslås at stillingen fortsettes uendret . Geografisk fordeling sikres i 
avtale med TB-koordinator UNN.  
Vesterålen:  TB-koordinator har også hatt ansvar for Vesterålen. Dette 
har fungert godt. Det er kommet tilbakemelding fra fagmiljøet i Bodø 
med forespørsel om denne tjenesten kan fortsette som nå. Dette 
anbefales fra vår side, men må fastsettes i formell avtale. 
 

13.      Utdanningstilbud/kompetanseheving lungesykdommer 
 
• Rekruttering: 

Som nevnt er der i forhold til nasjonal plan en stor underdekning   av 
lungeleger i Norge (nå ca 60 lungeleger mindre enn etter plan). 
Rekruttering fra utlandet er også vanskelig. Dette pga av samme 
sykdomsutvikling der med økende global insidens av lungerelaterte 
sykdommer . Men også som følge av relativt lav lønn for lungeleger i 
Norge: Etter 5 år indremedisinsk utdanning og 3 års 
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tilleggspesialisering lungefag er grunnlønn i overlegestilling lav selv 
med flere års kompetanse. (I budsjett 2007 anført til kr 451.925).                                              
 
Vi klarer for eksempel ikke å konkurrere med  Melllom-Europas lønns-
nivå innen denne spesialiteten. 
 

• Utdanningstilbud: 
 
UNN: Gruppe I utdannelse. 2 utdanningsstillinger lunge. UNN har 
generelt utført en meget god jobb når det gjelder utdannelse av 
spesialister. Der er ved UNN to utdanningsstillinger i lungemedisin. 
En må se på muligheten for å opprette komplette utdanningspakker 
(indremed + gruppe II og gruppe I tjeneste lungemedisin) innen UNN 
HF. 
Harstad SH: Det er søkt om godkjennelse som utdanningsinstitusjon 
gruppe II inntil 1 år for tjeneste ved DfL. Det er gitt forhåndsvarsel om at 
søknad vil bli godkjent, men behandlingstid er lang. Vi har en lege som 
er interessert i en slik stilling. 
DfL har spesialkompetanse når det gjelder respirasjonsfysiologiske 
undersøkelser. Over tid er denne funksjonen blitt utviklet til en av beste 
i landet. Dette er kontinuerlig tilpasset sykdomsbehov og diagnostiske 
muligheter. Denne kompetansen innen UNN HF bør benyttes ved 
utdannelse av leger og sykepleiere innen spesialitet lunge.  
 

• Kompetanseheving innen lungesykdommer: 
 
Harstad SH: I samarbeide med med avd og DfL undervises i aktuelle 
lungemedisinske fag for ansatte med avd. Ansatte ved DfL har 
kontinuerlig internundervisning.  
 
Narvik SH: Etter som der ikke er tilsatt lungelege i Narvik anbefales det 
at det hvert halvår hospiterer 2 leger og 2 sykepleiere minst 1 uke ved 
DfL. 
I tillegg skal leger fra UNN og DfL undervise i relevante 
lungemedisinske emner ved Narvik SH 4 ganger per år. 
 

14. Oversikt over oppgaver ved DfL HS og fordeling av disse i  
       framtidig organisasjon. (Se også pkt 12) 
 

• Generelt: Poliklinisk lungemed behandlingstilbud. Aldersgruppe fra 2 år 
og oppover. Tilbudet fortsettes som nå, men med mulig begrensning av 
pasienttilgang fra Vesterålen ved redusert legebemanning ved DfL. 
 

• Inneliggende pasienter: Lungemedisinsk tilsyn og rådgiving:  Som nå 
for Harstad SH og Narvik SH. Stokmarknes SH benytter NLSH Bodø 
 

• Pasientopplæring: Som nå for polikliniske pasienter ved DfL 
 

• Rehabilitering lungesyke pasienter: Som nå for pasienter som kan delta 
i opplegget.  
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• Behandlingshjelpemidler lungesykdommer: I hovedsak LTOT, 
CPAP,BiPAP, hjemmerespirator, forstøverapparat. Vaktordning.                                              
 
Tilbud som nå inklusive for området Vesterålen. Fagmiljøet i NLSH 
Bodø tilrår slik løsning. Dette må forankres i skriftlig avtale. 
 

• TB-koordinator: Tilbud som nå inklusive for området Vesterålen. 
Fagmiljøet i NLSH Bodø tilrår slik løsning. Dette må forankres i skriftlig 
avtale. 
 

• Undervisning/kompetanseutvikling av helsepersonell: Som nå for  
helsepersonell ved Harstad SH og Narvik SH. Relevante kurs for 
primærhelsetjenesten. 
 

• Forskningsoppgaver: Som nå samt i samarbeide med lungemedisinsk 
miljø UNN 
 

• Geografisk fordeling av pasientansvar DfL i ny organisasjon: 
 
- Polikliniske pasienter: Som nå, evt med justering av opptaksområder 
mellom DfL og UNN. Forslag utarbeides av DfL HS, Narvik SH og 
lungemedisinsk fagmiljø UNN. 
 
- Innleggelser: Ved behov for innleggelser i spesialenhet/seksjon 
lungesykdommer benytte Harstad SH og Narvik SH fortrinnsvis UNN. 
Stokmarknes SH som nå NLSH Bodø.  
 

15.    Innsparingsmuligheter 
 
Eter som der allerede er underkapasitet for lungemedisinsk behandling 
samtidig som behovet for lungemedisinsk behandling øker i hele landet er det 
ikke mulig å redusere nåværende tilbud innenfor Helse Nord. 
 
Øket behandlingskapasitet kan muligens oppnås mellom lungemedisinske 
fagmiljø (DfL, UNN og NLSH Bodø).    
 
16.    Konklusjon 
 

• Lungemedidisinsk behandlingskapasitet i Norge er på etterskudd i forhold til 
nåværende sykdomsutvikling og behandlingsbehov. Dette viser seg tydeligst i 
Nord-Norge og i deler av Vestlandet. Det har vært og er behov for minst 4 
spesialister i lungesykdommer innenfor geografisk område tilsvarende HHF. 
Dersom lungeleger ved DfL som nå også skal behandle barn over 2 år i vårt 
område vil underdekning av lungeleger merkes enda bedre.  
 

• Det er et behov for snarlig å sikre og videreutvikle eksisterende 
lungemedisinske tilbud: Antallet pasienter med alvorlige kroniske 
lungesykdommer (astma, KOLS, kreft, infeksjoner) er dokumentert økende. 
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• Diagnosestasjonen for Lungesykdommer Harstad SH må fortsatt være et 

lungemedisinsk kompetansesenter med ansvarsområde Sør-Troms og 
nordlige del av Nordland. 
 

• Diagnosestasjonen for Lungesykdommer Harstad SH har foretaks-ansvar for 
tilpasning av lungerelaterte til dels kompliserte behandlingshjelpemidler til 
pasienter med alvorlige kroniske lungesykdommer samt foretaks-ansvar for 
TB-koordinator . Disse opppgavene videreføres i ny organisasjon. 
Bemanningen ved DfL må da som nå tilpasses dette. Eventuelt med fortsatt 
ansvar for disse tjenestene i Vesterålen.                                                  
 

• Ved de respektive sengeavdelinger/med.avd Harstad SH og Narvik SH bør det 
være minst 2 sykepleiere med spesialkompetanse innen lungesykdommer.  
 

• Forholdene må legges til rette for spesialistutdannelse lungesykdommer 
gruppe I + II tjeneste innen UNN, gruppe II tjeneste også ved DfL HS. 
 

• Forholdene må legges til rette for kompetanseutvikling (lungesykdommer) for 
sykepleiere. Dette inkluderer videreutdannelse til spesialsykepleier lunge.    

 
• På nåværende tidspunkt med nåværende behov er det ikke aktuelt å etablere 

lungemedisinske sengeposter i Harstad SH og Narvik SH . Det anbefales 
imidlertid at sykehusene øremerker senger på indremed avd som betjenes av 
helsepersonell med spesiell lungemed. kompetanse og interesse. 
 

• Etter spesialisthelseloven skal helseforetakene sørge for at pasienten tilbys 
spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon. Dette ansvaret følger med 
pasienten helt inn i pasientens hjem! I vårt fagområde lungesykdommer 
synliggjøres dette tydeligst ved opplæring av pasienter, pårørende og 
kommunalt helsevesen for eksempel ved tilpassning og oppfølging av 
behandlingsregimer og bruk av behandlingshjelpenmidler.  
 

• Framtidig fordeling av nåværende arbeidsoppgaver innen HHF er foreslått 
som anført ovenfor. Helse Nord må i samarbeide med UNN og NLSH 
bestemme hvordan framtidig behandlingstilbud innen behandlingsmidler og 
tjeneste for TB-koordinator skal være i Vesterålen. En må her ta hensyn til 
tilgjengelighet, pasientsikkerhet samt fagmiljøenes anbefalinger.    
 
 
 
           avd.overlege  Jens H Holmboe 
                                Diagnosestasjonen for Lungesykdommer 
      Hålogalandssykehuset Harstad  
 
Ref: 
 

• ”Lungehelse i Norge”: Innstilling fra arb.gruppe nedsatt av Helsedirektoratet. 
 

• Regional Helseplan Helseregion V: Innstilling fra gruppe for lungesykdommer. 
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• Rapport for prosjektgruppe for innflytting av Diagnosestasjonen i Harstad SH 
feb 1994 
 

• HelseDpt ” Behandlingshjelpemidler”: 16.09.02  
 

• Smittevernlov/Forebygging og kontrol av TB (HelseDpt/Folkehelseinstituttet 
november 2002) 
 

• Diagnosestasjonen for Lungesykdommer, Hålogalandssykehuset HF nov 02: 
”Fortid – Nåtid – Framtid”. 
 

• Referat fra møte 6. oktober 2006 mellom ledere fra avdelinger UNN, Harstad 
SH og Narvik SH med lungemed. tjenester i UNN HF ved overgang til nye 
UNN HF. 
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 Uttalelse til høringsbrev og sluttrapport somatikk angående ØNH-
virksomhet  

 
ØNH-avdelingen ved Harstad sykehus, som er en seksjon i kirurgisk avdeling, har i de siste 
årene gjennomgått flere omorganiseringer tilknyttet til endringer ved kirurgisk avdeling.  
Resultatene er bl.a. å bruke hotellenheten i stor grad og frigjøre plass på sengeposten til 
kirurgiske pasienter på en fleksible måte.  
Regnskapet de siste årene bekrefter at ØNH-virksomheten i nåværende driftsform går i 
overskudd eller i balanse.  
 
I høringsbrevet foreslår sentralprosjektledelsen å øke operasjonsvolumet for de 4 spesialistene 
i Harstad. For å kunne gjennomføre dette er det behov for tilrettelegging i avdelingen.  
 
Hos kirurgisk avdeling foreligger det allerede konkrete planer for modernisering av 
dagkirurgisk enhet og utvidelse av hotellkapasiteten. Signalene tyder også på at et tett 
samarbeid med kirurgisk avdeling kan kreve mindre endringer i bemanningen på 
operasjonsavdelingen.  
 
Det må allikevel nevnes at ØNH har kun en operasjonsstue i bruk. Dermed har volumøkning i 
antall operasjoner sine naturlige begrensninger. 
Omstrukturering / økning av driften vil dermed føre til behov for 
 
1) Nytt operasjons- og anestesibord i den operasjonsstue som i dag ikke er i bruk.  

Stuen kan så også brukes fleksibelt i nært samarbeid med kirurgisk avd. til for 
eksempel mindre kirurgiske inngrep. 

2) Operasjonsutstyr / instrumenter for å kunne jobbe på to stuer  
3) Personale fra anestesiavd. og operasjonsavdeling for å betjene stuen 
4) Opprettelse av oppvåkningssenger, hotellsenger og evt. senger i avd. som vil være  
 nødvendig ved økt drift (se kommentar dagkirurgi) 
 
Et godt samarbeid og fleksibilitet blant operasjonssykepleier på ØNH-operasjon og fra 
sentraloperasjon vil føre til en best mulig utnyttelse av personellressurser.  
 

Avdeling: ØNH Dato: 18. november 2006 
E-post: Matthias.heyd@hhf.no Vår ref.:  
Tlf.:  L.nr  
Telefaks:  Sak  
  Arkiv  
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Bemanningssituasjonen er slik, at det for tiden kun er 3 av 4 spesialister som har operativ 
virksomhet på Harstad sykehus. Dette pga av langvarig sykdom. Denne situasjonen kommer 
til å vedvare på langt sikt.  
 
 
Hvis Harstad skal overta operativ virksomhet fra Narvik går dette på bekostning av pasienter 
som står på ventelisten på UNN. Vi har ikke kapasitet til å ta imot pasienter både fra UNN og 
fra Narvik. Ventelistesituasjon på UNN er allerede vanskelig. Man kan dermed forvente at 
pasientene velger å bruke retten til fritt sykehusvalg og reiser andre steder for å få den 
behandlingen de trenger (se tabell 24). 
 
 
Konklusjon:  
 
En nedleggelse av operativ virksomhet i Narvik vil føre til økte kostnader i form av 
reisekostnader (til Harstad, Tromsø, Bodø), mens inntektene blir uforandret.  
I denne sammenhengen må det være lov å stille spørsmål: 

Er det gjort en økonomisk vurdering med tanke på hvordan innsparing ved å legge ned 
operativ virksomhet i Narvik oppheves av økte kostnader som nevnt ovenfor?  
Er det gjort en økonomisk vurdering av reisekostnader i forbindelse med omstillingen? 

 
I dagens situasjon er det mest nødvendige å avhjelpe ventelistesituasjonen på UNN. På sikt 
kan den totale kapasiteten i Nye UNN vurderes. 
 
Jeg stiller meg kritisk til at anbefalingene fra sentralprosjektledelsen ikke er i tråd med 
anbefalingene fra prosjektgruppen, der fagpersoner har gjort en utredning på grunnlag av 
faglig forsvarlighet, kvalitetssikring og best mulig tilbud for befolkningen. 
 
 
Dagkirurgi: 
 
Hvis man går ut i fra tallene i tabell 23 betyr det for Harstad ca. 340 flere inngrep. I Narvik 
ble halvparten av inngrepene utført som dagkirurgi. Imidlertid betyr ikke det at Narvik-
pasientene kan få utført de samme inngrepene som dagkirurgi her i Harstad. Den 
postoperative tilstanden til disse pasientene, kombinert med stor avstand mellom behandlende 
sykehus og bosted, gjør at disse pasientene enten må overnatte på hotell i Harstad med 
ledsager, eller må legges inn, enten på avdelingen eller på hotellenhet (her snakker vi også om 
medisinsk forsvarlighet). Pasientene kan ikke reise så langt samme dag som inngrepet har blitt 
utført med unntak av adenotomi og dreninnleggelse hos barn.  
Små operasjoner i ØNH-faget, som vi utfører, har blødningsfare som hovedrisiko og pga dette 
er det i de fleste tilfeller medisinsk uforsvarlig å sende pasienten tilbake til Narvik samme 
dag. Erfaringer viser også at det er en del dagpasienter som ligger over til neste dag selv om 
de bor i Harstad. Risiko for å få problemer i øvre luftveier er høy ved opererte ØNH-pasienter 
og dermed kan dagkirurgi bare gjøres i begrenset omfang. Her må man kanskje etterhvert ha 
en samordning og fellesrutiner med ØNH-avd. på UNN. 
 
 
ØNH-virksomhet som lokalsykehus funksjon: 
 
Polikliniske konsultasjoner er grunnlaget for den operative virksomheten og utgjør hos oss ca. 
90 % av virksomheten innen ØNH.  
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Antall polikliniske konsultasjoner på ØNH i 2005 utgjør 41% (!) av hele kirurgisk poliklinisk 
virksomhet på Hålogalandssykehuset Harstad.  
Statistikker viser at 50% av alle barn < 7 år som behandles hos allmenpraktiker har en ØNH-
diagnose, mens det er 10% hos 8-30 åringer.  
Dette gjenspeiler behovet for ØNH-spesialister, og bekrefter at ØNH-virksomhet har stor 
betydning som basal lokalsykehusfunksjon. 
 
 

 Kommentar til ØNH-vaktberedskap: 
 
 Det nevnes at vaktberedskap er dårlig dokumentert, men internt fører vi bok om direkte 

pasientkontakt i vakttiden og dette har litt gjort i flere år. Oversikten nedenfor er blitt kjent for 
avdelingsoverlegen ØNH på UNN ved siste møte i Harstad.  
For å finne ut det reelle vaktbelastning anbefales å innhente tall fra lønnsavdelingen. Siden vi 
dokumenterer utrykning på vakt på en vaktliste hver måned og leverer den til lønnsavdeling, 
er det ikke vanskelig å finne ut hvor mange timer utrykning vi har hatt per måned resp. per år.  

 
 
 Poliklinikk  Operasjon  Innlagte 

            
 2006 2005 2004  2006 2005 2004  2006 2005 2004 

            

Total antall 95 114 148  18 20 27  52 146 114 
            

Antall på ukedager 36 32 52  12 7 9  40 30 21 
            

Antall i helgene 59 82 96  6 13 18  12 116 93 

 
 

Hittil i år (t.o.m. 2.oktober 2006) hadde vi 95 direkte polikliniske pasientkontakter, hvorav 59 
var i helgene. Det er registrert 18 øyeblikkelig-hjelps operasjoner og vi måtte innlegge totalt 
52 pasienter i vakttiden, herav 12 i helgene. Liknende tall finnes for 2005 og 2004.  
En ser en betydelig nedgang på antallet innlagte i 2006 sammenlignet med 2005 og 2004. 
Dette skyldes at i 2006 ble det kun registrert øyeblikkelig- hjelp innleggelser, men i 2005 og 
2004 ble i tillegg registrert elektiv innlagte pasienter.  
 
Med utgangspunkt i disse tall kan en så også foreta en beregning av økonomisk lønnsomhet 
av et veletablert og fra befolkningen og primærhelsetjenesten ønsket vakttilbud på ØNH.  
Regnestykket må inneholde kostnader for fast vaktlønn pluss utrykning på vakt versus 
inntekter for behandling og reisekostnader (ambulansebil, helikopter). 
Det har vist seg at reisekostnader overskrider kostnadene ved vaktberedskap med mer enn det 
dobbelte.  
 
Anbefalt løsning fra faggruppen (se kap. 8.2. i sluttrapporten) er å beholde dagens modell, 
både når det gjelder faglig virksomhet og vaktberedskap, og jeg kan bare slutte meg til det 
anbefalte løsningen. 
 
Harstad 26.11.06 
 
 
Matthias Heyd 
Seksjonsoverlege ØNH, Harstad 



Til: Helse Nord 
v/Trude Grønlund 
 
Fra: Brukerutvalget Hålogalandssykehuset Harstad  
 
 
 
 
HØRINGSUTTALELSE ANG.DELPROSJEKT SOMATIKK/MEDISINSK SERVICE OG 
DELPROSJEKT PSYKIATRI. 
 
Det bemerkes for kort høringsfrist. 
Brukeutvalget fattet i møte 29.11.06 følgende vedtak: 
 
Punkt 8.1: Ortopedi. Når det gjelder ortopedi må vi sikre et fortsatt godt tilbud i Harstad. 
Beholde døgnvakt både på ortopedi og bløtdelskirurgi. Svært viktig å beholde kompetansen vi 
har i dag. 
 
Punkt 8.2.: Utvalget slutter seg til uttalelsen fra øre-nese-halsavdelingen i Harstad ved 
avd.overlegen. Flott å utnytte øre-nese-hals sin kapasiteten i Harstad ved ambulering til 
Narvik. 
 
Punkt 8.3: Dagbehandling. Nåværende dialyseavdeling må bestå i den form den er i dag. 
 
Punkt 8.4: Eksisterende senger må ikke reduseres. Men øvrig er utvalget enig i dette punktet. 
 
Diagnosestasjonen: Vi slutter oss til rapporten fra avd.overlege Jens H.Holmboe ved 
diagnosestasjonen i Harstad, se spesielt side 17 og 18. 
 
Delprosjekt psykisk helsevern: her slutter brukerutvalget seg til Bjørn Nygaard’s rapport, ved 
psykiatrisk senter i Harstad. 
 
 
Brukerutvalget Harstad, 29.11.06 
 
 
Arnold Paulsen (s.) 
leder 



 
 
 
 
 
 
Avdeling: Legerådet Dato: 30. november. 2006 
E-post:  Vår ref.:  
Tlf.:  L.nr  
Telefaks:  Sak  
  Arkiv  

 
- 

Til: 
Hålogalandsprojektet  
v/ Helse Nord RHF 
N-8038 Bodø 
 
Foretaksledelsen, UNN 
v/ Styret for UNN 
v/ Styret for Helse-Nord 
v/ Direktør Knut Schrøder, UNN 
v/ Medisinsk faglig sjef Trine Magnus, UNN 
 
 
Fra: 
Legerådet, Harstad Sykehus 
 
Emne: 
1. Uttalelse om forslag til organisasjonsplan for nye 
UNN vedrørende medisinsk og kirurgisk avdeling, Harstad 
sykehus. 
2. Svar på Høringsbrev i sluttrapport for somatikk og 
psykisk Helsevern av 14.12.2006  
 
På 2 møte 21/11-2006 diskuterte legerådet som består av 
samtlige assistent- og overleger ved Harstad Sykehus, 
rapporten fra Delprosjekt Somatikk/medisinsk servise fra 
15.11.2006 og høringsbrev i sluttrapport for somatikk og 
psykisk helsevern fra styringsgruppen v/ prosjektleder 
Trude Grønlund fra 14.11.2006 
Legerådet ønsker å uttale seg spesielt i to spørsmål som 
anses ha særlig betydning for legenes daglige 
arbeidssituasjon og mulighet til å ivareta sine pålagte 
oppgaver etter 01.01.07:  
 
 
1. Forslag til organisasjonsplan for nye UNN og  

Hålogalandssykehuset  
 
9480 Harstad 

Besøksadresse: 
St Olavs gt 70 
9480 Harstad 

Kontonr: 4760 16 06379 
Org.nr: 983 974 902 NO 

Telefon: 77 01 50 00 
Telefaks: 77 01 51 27 
Epost: administrasjonen@harstad-sykehus.no 
Internett: www.hhf.no 

 



2. Vaktordning i h t punkt 7 i høringsbrevet. 
 
Angående øvrige punkter var det generell enighet i de 
synspunkter som ble fremført av avdelingsoverlegene på 
medisinsk og kirurgisk avdeling.  
Legerådet vil innledningsvis si at vi er meget positiv 
til det fremtidige samarbeid i nye UNN og ser 
mulighetene til å bedre kvalitet i behandlingen av 
pasientene, bedre utdanning og mer effektiv bruk av 
resursene. Legene er fortsatt positive til å ivareta 
våre oppgaver og ta ansvar.  
 
Ang. 1. Forslag til organisasjonsplan for nye UNN. 
Uttalelse: Legerådet vedtok enstemmig at uttale seg 
skriftlig til styret i UNN og Helse-Nord med en meget 
tydelig anbefaling/henstilling om å bevare egen status 
som medisinsk resp. kirurgisk avdeling med egne 
avdelingsoverleger.  
 
Bakgrunn 
I forbindelse med Styringsgruppens rapport som er 
fremlagt er det også fremkommet informasjon om den 
planlagte styringsmodellen med gjennomgående ledelse. 
Det fremgår her at de store kliniske avdelingene ved 
Harstad og Narvik sykehus skal legges inn under en 
avdelingsoverlege ved en av de tilsvarende kliniske 
avdelingene ved UNN.  
Når 32 store og små avdelinger ved dagens UNN skal være 
sidestilte og direkte underlagt den samme kliniske 
ledelse, skal altså de store kliniske avdelinger ved de 
to øvrige sykehus ledes via et mellomledd. Dette er et 
organisatorisk grep som har vakt sterke reaksjoner både 
i legegruppen og blant de øvrige ansatte ved Harstad 
sykehus.  
Prosessen med å integrere de tre sykehusene til én 
organisasjon skulle foregå i en ånd av gjensidig respekt 
og med hensyn til de tre institusjonenes historie og 
tradisjon. I lys av dette er dette en svært uheldig og 
provoserende beslutning.  
I begrunnelsen som er ble gitt bl.a. av 
informasjonsdirektør Ødvin på allmøtet ved Harstad 
sykehus pekes det på at den overordnede kliniske ledelse 
ved Trine Magnus pr i dag har 32 avdelinger å forholde 
seg til og ønsket ikke flere, samt at skulle man lykkes 
i en sammensmelting av de tre institusjonene måtte det 
legges organisatoriske føringer som påskyndet denne 
prosessen.  
Legerådet ved Harstad sykehus ønsker å gi enstemmig 
uttrykk for sterk uenighet med denne avgjørelsen.  
Vi finner en slik bestemmelse særdeles lite egnet til 
skape det klimaet som bør råde for å oppnå en optimal 
prosess i den vanskelige fasen fremover.  



Et universitetssykehus skal dekke et bredt spekter av 
funksjoner fra den mest spesialiserte medisin til 
lokalsykehusfunksjon. På dagens UNN har man valgt å 
organisere de store kliniske avdelinger slik at man har 
optimalisert den spesialiserte medisin ved å bryte ned 
storavdelingene til mindre spesialavdelinger. Ved 
Harstad sykehus er de tilsvarende avdelingene optimalt 
designet for å ivareta lokalsykehusfunksjonen på 
effektiv, differensiert og høyt faglig nivå. Vi dekker 
de fleste spesialitetene uten seksjonsgrenser mellom 
fagfeltene og oppnår dermed raske vurdering og 
beslutninger på tvers av grenspesialitetene.  
Disse avdelingene er dermed store enheter og vel av de 
største i den nye organisasjonen.  
Vi opplever da at å organisere disse under ledelse av en 
av de spesialiserte avdelingene ved UNN fortoner seg 
lite logisk og rasjonelt.  
Våre kliniske avdelinger har et utbredt samarbeid med 
mange forskjellige avdelinger og seksjoner ved UNN og vi 
tror det definitivt er mest hensiktsmessig med en 
avdelingsoverlege som til daglig ferdes i avdelingen og 
dermed kan avspeile den bredden i problemstillingene som 
avdelingene våre til enhver tid spenner over.  
Det faktum at det er 350km mellom den daglige leder og 
avdelingen vedkommende skal lede vil helt klart skape en 
rekk vanskeligheter. Når alternativet med å fortsette 
med en ansvarlig overlege ved avdelingene lokalt ligger 
snublende nært er det oss komplett uforståelig at man 
har valgt en slik løsning som den foreliggende.  
Vår bekymring over denne organisasjonsmodellen er blitt 
forsøkt dempet med argumentasjon om at avdelingene i 
Harstad fortsatt skal beholde den grad av indre styre 
som har vært tilfelle frem til i dag, men en slik 
argumentasjon svekker ytterligere behovet for å legge 
ansvaret for avdelingene under en avdelingsoverlege som 
befinner seg i Tromsø.  
At lokal seksjonsoverlege skal sitte i lederteamet for 
avdelingen endrer intet all den tid at de endelige 
beslutningene innenfor de rammer klinikkledelsen (ved 
Trine Magnus) har lagt ned blir fattet av 
avdelingsoverlegen og ikke av et team.   
Vi kan vanskelig se saken annerledes enn at det 
foreligger et behov hos den overordnede kliniske 
ledelsen ved UNN å bygge opp beslutningslinjer helt fra 
starten av som gir rom for- og legitimitet til å 
detaljestyre de kliniske avdelingene i Harstad.  
 
Legerådets argumentasjon for å beholde avdelingsleder 
ved de kliniske avdelingene i Harstad 
Betydningen av om det er 32 eller 34 kliniske avdelinger 
i organisasjonen har vi vansker å forstå. Det finnes 
flere avdelinger på UNN som er mye mindre en medisinsk 
og kirurgisk avdeling i Harstad.  Medisinsk avdeling i 



Harstad og kirurgisk avdeling med 4 seksjoner i gastro-
kirurgi, urologisk kirurgi, generell- og karkirurgi samt 
ortopedisk kirurgi er større end de fleste av de 
eksisterende avdelinger ved UNN.   
Vi mener at det faglige miljø ikke fremmes av at 
avdelingslederen er lokalisert på UNN. Vi mener at det 
er bedre muligheter for forbedret faglig miljø ved å 
videreutvikle det positive samarbeide som allerede har 
kommet langt mellom de forskjellige grenspesialister i 
Harstad og ved UNN.  

 
Etter at vi nå har lagt bak oss en konflikt periode  

har vi nå endret fokus og i tråd med den nye situasjonen 
er Legerådet svært positivt til det fremtidige samarbeid 
i nye UNN og ser mulighetene til bedre kvalitet i 
behandlingen av pasientene, bedre utdanning og mer 
effektiv bruk av resursene med muligheter til 
besparinger. Vi er fortsatt positive til å ivareta våre 
oppgaver og ta ansvar.  
Vi mener imidlertid at likestilling og gjensidig respekt 
er den rette forutsetting for et fruktbart samarbeid.  
 
Ang. 2. Vaktordning i h t punkt 7 i høringsbrevet. 
Uttalelse: Legerådet vedtok enstemmig å 
henstille/anbefale å beholde det nåværende 3-sjikt 
vaktsystem ved Harstad Sykehus 
Dette er helt i samsvar med det som anbefalt av 
arbeidsgruppen for delprosjekt somatikk punkt 0, 
Sammendrag, side 8. Forslaget i høringsbrevet for 
sluttrapport om 2-sjikt vakt er i direkte motstrid med 
delprosjektets rapport. Forslaget medfører negative 
konsekvenser for kvalitet, utdanning, daglig drift og 
rekruttering uten økonomisk gevinst.  
En kan ikke sammenligne vaktordningen ved et 
universitetssykehus og et lokalsykehus. Primærsjiktet 
ved et større sykehus vil alltid bestå av flere leger, 
gjerne sammensatt av erfarne og mindre erfarne 
assistentleger og leger under grenspesialisering. Dette 
gjør at belastningen på bakvakten blir betydelig 
redusert og er dessuten som regel seksjonsbegrenset.  
På et mindre sykehus vil primærsjiktet bestå av en 
turnuskandidat eller en ofte fersk assistentlege alene 
og belastningen på bakvakten vil være betydelig. Det 
fortoner seg som rimelig meningsløst at en høykompetent 
spesialist skal måtte rykke ut på enkle og dagligdagse 
ting, døgnet rundt, for så å fylle den rollen neste dag 
som bare han/hun har kompetanse til å fylle.  
En rekke av våre overleger nærmer seg eller har passert 
60 år og et to sjikts vaktsystem vil høyst sannsynlig få 
mange til å påberope seg vaktfritak.   
Noe egnet rekrutteringstiltak er det vel knapt heller.  
Det er allerede utført beregninger som viser at det ikke 
er noen besparinger ved overgang fra 3-sjikt til 2-sjikt 



vaktberedskap på medisinsk og kirurgisk avdeling ved 
Harstad Sykehus. Overlegens timepris på vakt er dyrere 
enn assistentlegens. En økning av overlegenes timeplan 
ved økt utrykking på vakt og økt avspasering krever 
flere stillinger.  
Selv med turnuskandidat i vakt arbeider vakthavende 
assistentlege ved Harstad Sykehus ofte til langt ut på 
nettene, ofte med dårlige pasienter på avdelingene og 
med akutte operasjoner.  
 
Kvalitet: 
Ved 2-sjikt vakt må skadepoliklinikken/akuttmottak være 
uten lege ved akutte operasjoner eller ved behandling av 
dårlige pasienter på avdelingene.  Dette forekommer i 
stor utstrekning. Ventetid er ikke bare dårlig servise 
for pasientene. Akutte pasienter trenger vurdering og 
prioritering  
 
Utdanning:  
Ved de større operasjoner tilkalles vakthavende overlege 
som trenger kompetent assistanse av assistentlegen som 
samtidig får nødvendig utdanning.  
Ved 2-sjikt vakt vil assistentlegen være opptatt på 
akuttmottaket mens vakthavende overlege må utføre 
arbeidet på avdelingene og selv utføre både de større 
operasjoner og de mindre operasjoner som assistentlegene 
er kompetente til å utføre. Assistentlegen får dermed en 
betydelig reduser kvalitet av utdanningen.  
 
Konsekvenser for programmet på dagtid: 
Vakthavende overlege som arbeider på natten må 
avspassere/hvile neste dag med negative konsekvenser for 
visitgang på avdelingene, operasjonsprogrammet, 
poliklinikk og endoscopi.    
 
 
 
Legerådet ved Harstad sykehus v/ arbeidsutvalget. 
 
 
 
Marit Tønder Rødland  Per Chr. Valle 
Overlege    Overlege 

     (sign)     (sign)  
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FYLKESRÅDSSAK   
 
 

Møtedato: Fylkesrådet  
 
 
Endringer i funksjoner og tilbud innen somatikk/medisinsk 
sevice ved UNN Narvik- uttalelse fra fylkesrådet 
 
 
Kort sammendrag 
 
En arbeidegruppe har på initiativ fra Helse Nord RHF utarbeidet en delrapport med forslag 
til fordeling av funksjoner og tilbud innen somatikk/medisinsk service, når sykehusene i 
Harstad og Narvik blir innlemmet i Nye UNN fra årsskiftet 2007. Fylkesrådet er sin uttalelse 
kritisk til en del forslag som - hvis de blir vedtatt - vil innebære redusert tilbud av somatiske 
tjenester for befolkningen som sogner til UNN Narvik.  
Fristen for å avgi hæringsuttalelse er 1. desember 2006. 
 
 
Vedtakskompetanse 
 
 
 
Fylkesrådens innstilling til vedtak 
 
Fylkesrådet er kjent med at styret for Helse Nord RHF i desember skal behandle forslag som vil 
kunne medføre vesentlige til endringer i tilbudet av somatiske helsetjenester ved Narvik sykehus i 
forbindelse med etablering av nye UNN ved årsskiftet.  
 
Vi vilsterkt understreke betydningen av at Helse Nord ikke holder fylkeskommunen orientert om 
arbeidet med endringer i funksjonsfordeling ved lokalsykehusene i nye UNN. Selv om staten har 
overtatt eieransvaret for spesialisthelsetjenesten, tilligger det fortsatt fylkeskommunen som 
folkevalgt styringsorgan å arbeide for et best mulig tilbud av helse- og velferdtjenester for 
befolkningen i Nordland. For å kunne ivareta denne oppgave er vi avhengig av å ha et nært og godt 
samarbeid med Helse Nord i henhold til partnerskapsavtalen. 
 
I innstillingen fra sentral styringsgruppe for omstillings- og tilpasningsprosjektet for sykehusene i 
Narvik og Harstad, samt arbeidsgruppens rapport Delprosjekt Somatikk/medisinsk service, er det 
foreslått en rekke endringer som vil svekke tilbudet av somatiske tjenester for befolkningen i 
Ofoten.  

 



I lys av den økonomiske situasjon Helse Nord befinner seg i, er det naturlig at det vurderes 
endringer i funksjons- og oppgavefordeling for å oppnå synergieffekter i forbindelse med 
etableringen av nye UNN. Fylkesrådet finner det imidlertid påfallende at styringsgruppen for 
prosjektet konsekvent foreslår å styrke UNN Harstad på bekostning av UNN Narvik. 
Styringsgruppen anbefaler å flytte elektiv ØNH- virksomhet fra Narvik til Harstad med den 
begrunnelse at det her er ledig kapasitet.  
 
Innenfor ortopedi kan Narvik sykehus dokumentere høyere produksjonsaktivitet enn Harstad. 
Likevel foreslår styringsgruppen at virksomheten skal begrenses til ren elektiv tjeneste og ikke 
omfatte akuttberedskap som man har i dag. Dette vil svekke et viktig tilbud i en region med en 
aldrende befolkning og hvor Narvik satser mye på alpinaktiviteter både for familier og for utøvere 
av ektremsport med de skader dette kan medføre. 
 
Styringsgruppen foreslår også at private spesialister i sykehus ikke lenger skal kunne leie lokaler i 
sykehus. Vi er kjent med at Narvik (og Harstad) benytter seg av denne ordningen og mener dette 
fungerer godt også mht. produktivitet.  
Fylkesrådet mener dette kan gi en positiv effekt i forms av et bredere fagmiljø som gjør 
lokalsykehus mer attraktive i forhold til rekruttering av ulike typer fagpersonell. Rådet er ikke uenig 
i at det må være klare liner mellom offentlig sykehusdrifte og private spesialister,  men dette må det 
kunne etableres praktiske løsninger for å ivareta.  
 
Fylkesrådet vil avslutningsvis understreke at det i den videre planlegging av sykehusdriften i 
Harstad/Narvik-regionen må legges til grunn at Narvik og Harstad sykehus skal være to likeverdige 
lokalsykehus med en rimelig fordeling av spesialiteter og hvor grunnleggende basisfunksjoner som 
fødeavdeling, medisinsk og kirurgisk aktuttberedskap blir ivaretatt. 
 
 
 
Bodø den …… 
 
 
 
 
 
Geir Knutson 
fylkesrådsleder     
           
         Geir-Ketil Hansen 
          fylkesråd for helse 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
 
Utrykte vedlegg: Rapport Helse Nord: Delprosjekt Somatikk/medisinsk service 
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UTTALELSE: HÅLOGALANDSPROSJEKTET – DELPROSJEKTENE 
SOMATIKK/MEDISINSK SERVICE OG PSYKISK HELSEVERN 
 
LHLs regionutvalg for Nord-Norge har gjennomgått høringsbrevet vedrørende Hålogalandsprosjektet 
og har følgende synspunkter og kommentarer. 
  
Generelle synspunkter 
LHLs mål er et helsevesen der alle – uavhengig av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, kronisk sykdom, 
funksjonshemming, bosted og personlig økonomi – er sikret rask behandling av best mulig kvalitet. 
LHL krever at økonomiske hensyn aldri må bli toneangivende fremfor faglige vurderinger i utviklingen 
av spesialisthelsetjenesten. Helsetilbudet må være preget av helhetlig tenkning og 
brukermedvirkning. LHLs samfunnspolitiske program 2006-2008 viser til at finansieringssystemet og 
presset på økonomien har medført at ”lønnsomme” pasienter vinner fram på bekostning av de som 
har sammensatte og kroniske lidelser med behov for tjenester fra flere spesialister. LHL mener at 
finansieringssystemet må utvikles slik at det tar bedre hensyn til de behov mennesker med kroniske 
og sammensatte sykdommer har for helhetlige behandlingsprogrammer.  
 
1. Gjennomføring av prosjektgruppas arbeid 
Prosjektgruppen uttrykker følgende rundt gruppas arbeid med prosjektet ”Delprosjektet har krevd 
betydelig arbeidsinnsats, og med de tidsrammer som er satt for prosjektet, har det ikke vært mulig å 
fullføre enkelte analyser og konsekvensutredninger”. LHLs regionutvalg for Nord-Norge har stor 
forståelse for at arbeidet har krevd en betydelig arbeidsinnsats, og at tidshorisonten har vært kort. 
Utvalget er likevel betenkt over at så viktig og komplisert prosjekt kan bli tilsidesatt med manglende 
konsekvensanalyser. Vi mener her at en lengre tidsplan er å foretrekke slik at konsekvensen av 
mangler i rapporten kunne vært minimalisert. 
  
2. Sentralisering av intensivbehandlingen 
LHLs regionutvalg er bekymret for rapportens forslag om å sentralisere intensivbehandlingen. Så 
langt vi kan se gjør ikke prosjektgruppas rapport rede for konsekvensene ved en sentralisering av 
tilbudet. Konsekvenser for medisinsk kvaliteten burde vært utredet, men er ikke berørt. Vi reagerer 
også sterkt på at det er ikke gjort rede for hvilke konsekvenser en sentralisering vil få for pasientens 
tilbud.  
 



 

LHLs regionutvalg er kritisk til at prosjektgruppen foreslår å utarbeide en supplerende utredning som 
legges fram for styret i Helse Nord RHF 13. desember. Berørte parter bør få tilgang til all informasjon 
før prosjektet skal sluttbehandles.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Greta Altermark 
Leder, LHLs regionutvalg for Nord-Norge 
 
 
 
 
Morten Pedersen 
Sekretær  
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Yngre legers forening/Legeforeningen  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
9038 TROMSØ      Tromsø, 1. desember 2006 
 
Styringsgruppa for Hålogalandsprosjektet  
Helse-Nord RHF 
8038 BODØ 
 

 
Høringsuttalelse fra Ylf/Dnlf på UNN til delprosjekt somatikk/medisinsk service 
 
 
Viser til Deres høringsbrev av 14.11.06 vedr. Hålogalandprosjektets delprosjekt om somatikk 
og medisinsk service.  
 
Integreringen av Narvik og Harstad sykehus inn i nye UNN HF fra 1. januar 2006 gir nye 
muligheter for forbedret faglig samarbeid, og vil kreve omstillingsevne hos alle involverte. 
Yngre legers forening (Ylf) er positiv til sammenslåingen, og håper at dette vil gi et bedre 
sykehus for fremtiden. Ylf er bekymret for tempoet i prosessen. Det vekker oppsikt at ikke 
Helse-Nords prosjektledelse har analysert de foreslåtte endingene i en omfattende risiko – og 
sårbarhetsanalyse da omstillingene omhandler endringer for en så viktig institusjon for hele 
befolkningen i landsdelen. Vi er også skeptiske til at vurderingene av en ny plan for 
organiseringen av sykehusene/divisjonene/avdelingene ikke er en del av mandatet til gruppa, 
da vi vet at dette er et helt sentralt spørsmål som må finne sitt svar i løpet av kort tid. Vi 
forventer at Legeforningen blir inkludert i en ryddig prosess i forhold til dette når ledelsen på 
UNN presenterer et forslag til en ny organisering av foretaket.  
 
Når det gjelder de elementene som sak 26/06 i protokollen fra styringsgruppas møte 13. 
november reiser, har Ylf innspill til følgende problemstilling: 
 
Ikke ø-hjelps ortopedi etter kl 1600 hverdager eller i helgene ved Narvik sykehus: 
Om lag 800 innleggelser – eller 50 % – av innleggelsene på kirurgisk avdeling ved Narvik 
sykehus i 2005 var enklere hodeskader, brudd og skader i muskel – og skjellettsystemet; 
tilstander som behandles av ortopediske leger.  80 % av disse, eller ca 650 innleggelser var 
øyeblikkelig hjelp (1). Tap av ø-hjelps ortopedi i Narvik får store implikasjoner for akutt-
tilbudet til pasientene som sogner til sykehuset, og for det faglige miljøet i Narvik. Sykehuset 
vil miste muligheten til å søke om status som utdanningsinstitusjon gruppe-II i ortopedi, og 
turnuslegene vil miste sin tjeneste – som for øvrig er god. Vi vil derfor sterkt fraråde å gå for 
modell 3.5.5. Modellen er dessuten overraskende lite gjennomtenkt når det er anført at de 
fleste av pasientene i Narviks nedslagsfelt fortsatt skal transporteres til Narvik sykehus, men 
ligge der før de får utført nødvendig kirurgi neste dag. Hvem skal ha det faglige ansvaret 
gjennom ettermiddagen, kvelden og natten? Hvem skal ta stilling til om det er indikasjon for 
ortopedisk kirurgi neste dag eller om det skal vente gjennom helgen, og hvem skal i så fall 
forberede pasienten på dette? Hvem skal vurdere den mulige komplikasjonen til 
hoftekirurgien som oppdages 2. postoperative dag, hvis det er en søndag? Ordningen med 
”felleskirurger” med tilstrekkelig ortopedisk og generellkirurgisk kompetanse er utdatert, og 
det kan ikke lenger forventes at en generell kirurg skal kunne vurdere ortopediske pasienter. 
Turnustjenesten vil kunne avvikles, og man kan ikke forutsette at det er turnuslegene som skal 



delta i behandlingen og vurderingen av denne pasientgruppen. Uopererte ortopediske 
overliggere vil også medføre store problemer med å planlegge neste dags operative drift.  
Konkluderende betyr tap av ortopedisk ø-hjelp etter kl 1600 og i helgene tap av både operativ 
ortopedisk ø-hjelps virksomhet, ortopedisk ø-hjelp poliklinikk og tap av ortopedisk 
kompetanse og vurderingsevne i samme tidsrom med de følgene det har for pasientene og 
fagmiljøet i Narvik.  Derfor støtter Yngre legers forening på UNN flertallet i prosjektgruppa, 
som anbefaler at den ortopediske akuttkirurgien opprettholdes på Narvik sykehus.  
 
Høringsbrevet ikke sier noe om rekruttering eller stabilisering av fagfolk. Vi benytter likevel 
anledningen til å si følgende: 
Nye UNN åpner spennende arenaer for utveksling av fagfolk med etablering av gode 
ordninger for ambulering og rotasjon. I den sammenheng vil vi først få poengtere forskjellen 
på de to ordningene slik de er definert i avtalesystemet mellom Navo og Dnlf i A2:  
”§ 2.2 Ambulerende tjeneste 
Tjeneste utenfor avtalt tjenestested regnes som ambulerende tjeneste. 
Ambulerende tjeneste kan inngå i tjenesten etter særskilt avtale mellom partene i det enkelte 
foretak eller etter særskilt avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte lege. Den enkelte lege 
deltar i ambulerende tjeneste på frivillig grunnlag. I ekstraordinære tilfeller kan dette dog 
pålegges for begrensede perioder. 
 
§ 2.3 Rotasjonsordninger 
Rotasjonsordninger er formalisert samarbeid mellom flere virksomheter for å sikre forsvarlig 
spesialisering av lege. Når rotasjonsordninger nyttes for å sikre den faglige kvaliteten på 
spesialiseringen, skal arbeidsgiver legge til rette for at ordningene etableres innenfor sosialt 
og geografisk akseptable avstander. Den norske legeforening skal uttale seg i forbindelse med 
etableringen av rotasjonsordningene. 
Rotasjonsordninger kan inngå i tjenesten etter særskilt avtale mellom partene i det enkelte 
foretak eller etter særskilt avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte lege. Den enkelte lege 
deltar i rotasjonsordninger på frivillig grunnlag.” 
 
Det bemerkes spesielt til dette at ambulering er en frivillig ordning, og at man ikke skal kunne 
”tvinges” inn i en slik ordning, verken ved ansettelse eller senere. Rotasjonsordninger for 
leger i spesialisering skal også være frivillige, og kun etableres for å sikre en god 
spesialisering. Godkjenning av eventuelle slike ordninger skal gjøres av Dnlf sentralt før 
etableringen har funnet sted, hvis tjenesten skal godkjennes i spesialistutdanningen. Vi tror 
nye UNN bør jobbe aktivt med de tillitsvalgte i forhold til å etablere ordninger som alle parter 
blir fornøyd med. God rekruttering handler for legegruppen først og fremst om faglig 
utfordrende arbeid og godt arbeidsmiljø. Legeforeningen ved UNN HF vil avslutningsvis 
henstille Helse-Nord og UNNs ledelse til å sikre rekruttering og stabilisering med dette 
utgangspunktet, og gjennomgående bruke vår organisasjon og våre medlemmer som rådgivere 
i det videre arbeidet. 
 
Vennlig hilsen 
     
Jo-Endre Midtbu 
FTV Ylf/Dnlf UNN HF 
(sign.) 
 
(1) Delprosjekt Somatikk/medisinsk service. Revhaug et al Helse-Nord RHF 15.11.2006     













 
Prosjekt Hålogaland. 
 
Til sluttrapporten, - kommentar fra prosjektgruppens arbeidstagerrepresentanter. 
 
I delprosjekt Somatikk /medisinsk service har de tillitsvalgtes medvirkning blitt svært 
begrenset på grunn av styringsgruppens endringer i prosjektets mandat  underveis. 
Det var lagt en god del arbeide i å fylle det første mandatet , dette arbeidet ble delvis gjort 
uaktuelt gjennom endringen av mandatet. 
 
Gjennom mandat endringen ble områder som opprinnelig skulle belyses i prosjektet  
overflyttet til ”linja” og er ivaretatt etter  initiativ fra UNN, foreløpig uten medvirkning fra 
tillitsvalgte. 
 
Begrensning i tid til prosjektet medførte at beskrivelsen av UNN som en av de 3 sykehusene 
som skal danne nytt foretak ble mangelfull. 
Dette bidro til at gruppens muligheter for å vurdere synergi effekter ble sterkt begrenset. 
 
Organiseringen av gruppen og dens arbeide har lidd under tidspresset.  Avgjørelser, tatt i 
gruppa i forhold til videre prosess i delprosjektet, ha ikke alltid blitt etterfulgt.  På grunn av at 
rapporten ikke var ferdig til siste møte, bidro detter til usikkerhet i forhold til det endelige 
resultat som gruppen levere styringsgruppen.  Dette skaper igjen usikkerhet om de riktige 
beslutninger blir tatt. 
 
På grunna av tidspresset er rapportens endelige utforming er blitt preget av hva sekretariatet 
mener skal være med eller ikke. 
 
 
Hilsen Hanne , Lene og Signy 
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HØRINGSSVAR HÅLOGALANDSPROSJEKTET 
DELPROSJEKT PSYKISK HELSEVERN  
 
Nr.  Fra Institusjon  Innhold høringssvar  
1. Brukerutvalget i Narvik sykehus  Brukerutvalget Narvik slutter seg til de tilrådinger som 

styringsgruppen anbefaler til prosjekteier, jfr. Protokoll fra 
styringsgruppens møte 13. november, sak 25/06. 
 

2. Foreningen mot rusmisbruk – 
Narvik  

Ønsker eget foretak for rus/psykiatri.  

3.  Harstad kommune  Generelt: Utredningene legger opp til at de strukturelle og faglige 
endringene som forslås ikke fører til endringer ved UNN, kun i 
Harstad og Narvik. Verdien av delutredningene som 
beslutningsgrunnlaget svekkes ved at konsekvensutredning ved 
mange av de foreslåtte tiltakene mangler. Overgang til 
dagbehandling vil i mange tilfeller resultere i en merbelastning for 
primærhelsetjenesten uten at man har sett konsekvensene av dette.  
 
Om delrapporten: Stor svakhet at rapporten nesten ikke nevner Sør-
Troms psykiatriske senter. Harstad kommune er positiv til forslaget 
om å slå sammen Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) 
og Sør-Troms psykiatriske senter. For å framstå som et fullverdig 
øyeblikkelig hjelptilbud må det snarest etableres leger i vakt hele 
døgnet.  

4.  Fagforbundet UNN  Ser at det er en klar fordel at pasienten blir behandlet i nærområdet. 
Men hvor/hvordan tenkes det en styrking i kapasiteten? Blir det 
oppbygging av nye DPS-er eller skal man bruke/utvide 
eksisterende bygningsmasse?  

5.  DPS Sør-Troms  Psykiatrisk senter for Sør-Troms er helt uenig i rapportens 
hovedkonklusjoner. De mener at pasientene fra Narvik-området 
også for psykisk helsevern bør overføres til UNN snarest mulig, og 
foreslår derfor en alternativ løsning.  Foreslår at psykiatrisk 
sengepost i Harstad midlertidig oppgraderes til psykiatrisk 
sykehusavdeling.  

6.  BUP Sør-Troms  Gir tilleggsopplysninger om eget tilbud, men har for øvrig ingen 
kommentarer til konklusjonene i dokumentet.  

7.  Brukerutvalget Harstad sykehus  Støtter høringssvaret fra DPS Sør-Troms.  
8.  LHL Nord-Norge  LHL krever at økonomiske hensyn aldri må bli toneangivende 

fremfor faglige vurderinger i utviklingen av 
spesialisthelsetjenesten. Helsetilbudet må være preget av helhetlig 
tenkning og brukermedvirkning. LHLs regionutvalg for Nord-
Norge har stor forståelse for at arbeidet har krevd en betydelig 
arbeidsinnsats, og at tidshorisonten har vært kort. Utvalget er 
likevel betenkt over at så viktig og komplisert prosjekt kan bli 
tilsidesatt med manglende konsekvensanalyser.  
 
For øvrig ingen kommentarer til delrapporten.  
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 HØRINGSUTTALELSE FRA BRUKERUTVALGET HHF NARVIK - 
 
 

_ 

Hålogalandssykehuset HF 
Postboks 273 
8504 Narvik 
 
Kontonr:  
4509.18.57824 
 

Besøksadresse:  
Sykehusveien 3 
8516 Narvik 
 
Org.nr:  
983 974 902 NO 

Telefon: 76 96 80 00 
Telefax: 76 96 80 01 
 
 
Internett:   
www.hhf.no

DELPROSJEKTENE SOMATIKK/MEDISINSK  SERVICE OG PSYKISK 
HELSEVERN  

 
 

 
Delprosjekt Somatikk/ medisinsk service: 
Brukerutvalget HHF Narvik viser til  vedlagte høringsuttalelser fra Akuttenheten Narvik v/ 
Områdeleder Gøran Zetterwall og Faglig ansvarlig lege Akutt område Narvik, Ulf Hyddmark 
(vedlegg 1), og fra innleid Øre-nese-hals-spesialist Paal Bentsen (vedlegg 2). 
 
Videre vises til høringsuttalelser som sendes inn fra Foretakstillitsvalgte for 
Overlegeforeningen og Yngre Legers Forening og andre organisasjoner i 
Hålogalandssykehuset HF, samt fra Hovedtillitsvalgte i Narvik. 
 
Brukerutvalget Narvik har full tillit til fagpersonalet i Hålogalandssykehuset Narvik, og 
slutter seg til de høringsuttalelser som disse medvirker til. 
 
Brukerutvalget slutter seg også til de synspunkter som framkommer i Åpent brev av 23.11.06 
til sentrale politiske myndigheter v/ statsminister Jens Stoltenberg og helseminister Sylvia 
Brustad, Nordlandsbenken i Stortinget, LO v/ leder Gerd Liv Valla, Helse Nord v/ direktør 
Lars Vorland, UNN HF v/ direktør Knut Schrøder og til Media, sendt fra LO i Ofoten, Narvik 
Næringsforum, Brukerutvalget Narvik Sykehus, Aksjonskomitéen for bevaring av Narvik 
Sykehus og FFO Narvik (vedlegg 3). 
 
Brukerorganisasjonene har i en årrekke kjempet for en økt grad av kompetansebredde, 
tverrfaglighet og tilgjengelighet i spesialisthelsetjenestetilbudet. 
Vi ser at styringsgruppens innstilling i Delprosjekt Somatikk/medisinsk service går på tvers 
av våre anstrengelser i forhold til å skape den ønskede tilgjengelighet og tverrfaglighet inne i 
lokalsykehuset vedr. akutt ortopedi, intensiv og respiratorbehandling, øre-nese-hals-tilbudet, 
hudtilbudet og gynekologitilbudet. 
 
Brukerutvalget kan derfor ikke slutte seg til innstillingen fra Styringsgruppen i 
Hålogalandsprosjektet vedr. Delprosjekt Somatikk/ Medisinsk service. 
 
Delprosjekt Psykisk Helsevern: 
Brukerutvalget Narvik slutter seg til de tilrådinger som styringsgruppen anbefaler til 
prosjekteier, jfr. Protokoll fra styringsgruppens møte 13. november, sak 25/06. 
 

 
 

Avd: Administrasjonsavdelingen 
Avd fax: 76 96 80 01 
 
 
Avd epost:  
postmottak@hhf.no 
 

Saksbehandler:  
Tove Nilsen 
Dir tlf: 76 96 80 16 
 
Saksbehandler e-post:  
tove.nilsen@hhf.no 
 

 



Med vennlig hilsen 
 
 
Turid Henriksen     Tove Nilsen 
Leder Brukerutvalget Narvik    planlegger/fagutvikler 

sekretariat for Brukerutvalget Narvik 
 
 
3 vedlegg. 
 
 
Kopi: Div. dir. Bjørn Bremer, HHF Narvik 
 Foretaksdirektør HHF, Jorunn Støvne Pettersen 
 Dir. Knut Schrøder, UNN 
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Hålogalandsprosjektet v/Helse Nord RHF  
Att. Trude Grønlund  
    
8038  BODØ 
 
 
 
 
HØRINGSUTTALELSE - HÅLOGALANDSPROSJEKTET - DELPROSJEKTENE: 
SOMATIKK / MEDISINSK SERVICE, PSYKISK HELSEVERN  
 
Harstad kommune har mottatt delprosjektene somatikk / medisinsk service, psykisk helsevern, 
samt rus og slagrehabilitering. Delprosjektene er omfattende og først og fremst beskrivende i 
forhold til dagens tjenesteproduksjon. Bak hver av delprosjektene står en prosjektgruppe. Kun 
to av gruppene har en representant fra kommunehelsetjenesten, og ingen av gruppene har 
brukerrepresentant. Og når så omfattende utredninger gis en høringsfrist på 14 dager må det tas 
som et direkte uttrykk for at dette er en styrt prosess som vesentlig er økonomisk motivert og 
der brukerne ikke er satt i fokus.   
 
Den faglige og administrative styring skal foregå fra Tromsø, der også de mer spesialiserte 
tjenestene skal utøves. Det legges opp til at en mindre andel av helsepersonell skal inngå i 
vakturnuser og heller utføre flere tjenester på dagtid. Dette fører til at den akuttmedisinske-
beredskapen i Hålogalandsregionen reduseres. Delutredningene tar utgangspunkt i en 
sentraliseringsideologi som åpenbart er riktig når det gjelder behandling av mer sjeldne 
sykdommer hvor det er behov for et visst volum for å bli dyktig. Delutredningene synes 
imidlertid ikke å se mulighetene for å utvikle spesielle kompetansemiljøer utenfor Tromsø.   
Harstad kommune registrerer også at utredningene legger opp til at de strukturelle og faglige 
endringene som forslås ikke fører til endringer ved UNN, kun i Harstad og Narvik. 
 
Verdien av delutredningene som beslutningsgrunnlaget svekkes ved at konsekvensutredning 
ved mange av de foreslåtte tiltakene mangler. 
 
Når det gjelder den nye organisasjonsmodellen er det nedfelt et prinsipp om gjennomgående 
faglig representasjon. Harstad kommune vil påpeke viktigheten av at faglig leder for de 
fagmedisinske avdelingene ved sykehuset i Harstad bør være stasjonær på sykehuset. De 
fagmedisinske avdelingene ved sykehusene bør være likestilte avdelinger. 
 
Somatikk / medisinsk service 
Det virker på rapporten som om man skal utføre samme jobb som tidligere, men med færre 
pasientsenger. Dagbehandling og dagkirurgi skal økes. Det er imidlertid ikke tatt hensyn til at 
pasienten ofte ikke er i stand til å reise ut samme dag på grunn av bl.a lang reisevei. Overgang 
til dagbehandling vil i mange tilfeller resultere i en merbelastning for primærhelsetjenesten 
uten at man har sett konsekvensene av dette.  
 

       

Besøksadresse: 
Havnegata 1 
Harstad  
 

Postadresse:  
Postmottak 
9479  Harstad    
 

Telefon:   
77 02 60 00 
Telefax:   
77 02 71 01 

E-post:   
postmottak@harstad.kommune.no 
Hjemmeside:   
www.harstad.kommune.no 

Organisasjonsnr:  
 972 417 971 

Bankgiro:   
SpareBank 1 Nord-Norge  
4760 16930 93 
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Og det er viktig å satse på utdanning av egne leger på sykehusene fra turnuskandidater til ass. 
lege – overlege i stedet for å leie inn ”dyre” leger fra private byrå. For å muliggjøre en bedre 
rekruttering kreves faglige utfordringer og stabile vilkår for legene.  
  
Psykisk helsevern 
Rapporten er et delprosjekt for Hålogalandsprosjektet og det er stor svakhet at den nesten ikke 
nevner Sør-Troms psykiatriske senter. 
 
Harstad kommune er positiv til forslaget om å slå sammen Barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk (BUP) og Sør-Troms psykiatriske senter til ”Senter for psykisk helse, Sør Troms ”, 
slik at man får en avd. overlege I / psykiater som leder, og at BUP dermed får en medisinsk 
faglig ledelse på linje med voksenpsykiatrien. Prosessen med sammenslåing er i følge 
rapporten ikke påbegynt, men skal likevel trå i kraft fra 01.01.2007 !   
 
Ved psykiatrien i Narvik er det 4 legestillinger og 7 psykologer. Der har legene 4-delt vakt, og 
en døgnenhet med 15 senger hvorav 3 øyeblikkelig hjelp senger.   
 
Ved Sør-Troms psykiatriske senter i Harstad er det 7 legestillinger og 8 psykologstillinger. 
Døgnavdelingen har 12 sengeplasser som i utgangspunktet skal kunne ta imot akutte og 
planlagte innleggelser. Avdelingens oppgaver er observasjon, diagnostikk og behandling av 
alle tilstander og diagnoser.  
 
For å framstå som et fullverdig øyeblikkelig hjelptilbud må det snarest etableres leger i vakt 
hele døgnet, på lik linje med de somatiske avdelingene. Dermed blir det mulig å kunne gjøre 
faglige vurderinger / gi råd og ta imot innleggelser hele døgnet.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Ordføreren i Harstad 
 
 
 
Halvar Hansen 
 
 Arne Johansen 
 Rådmann 

 



 
  FAGFORBUNDET AVD. 404 
  UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF 
 
 
HØRINGSSVAR 
 
 HÅLOGALANDSPROSKJEKTET – DELPROSKJEKT SOMATIKK/MED.SERVICE.  
              
Psykiatri:  
Vi ser at det er en klar fordel at pasienten blir behandlet i nærområdet. Men hvor/hvordan tenkes 
det en styrking i kapasiteten? Blir det oppbygging av nye DPS-er eller skal man bruke/utvide 
eksisterende bygningsmasse?  
 
Ortopedi:  
I utgangspunktet høres mod. 3.5.5 fornuftig ut. Men kan dette føre til at Narvik blir et annenrangs 
sykehus som pasienten velger seg bort fra? Og kan dette igjen føre til at man får problemer med 
rekruttering til Narvik? Er det sett på om denne modellen vil føre til overtallighet og eventuelt 
hvilke grupper som blir berørt? Hvordan skal ø-hjelps funksjonen i Narvik fungere uten at dette 
vil ha konsekvenser for den elektive virksomheten (strykninger, utsettelser, økt venteliste og 
pasientflukt). 
 
Øre-Nese-Hals:  
Vi kan ikke se at den økonomiske siden er godt nok utredet og lurer på om det vil ligge noen 
innsparing i dette, blant annet ser vi at det kan føre til økte utgifter til pasienttransport. 
 
Dagkirurgi:  
Man må være klar over at enkelte dagkirurgiske inngrep ligger i grenseland til at pasienten heller 
skulle vært innlagt. Komplikasjoner etter dagkirurgiske inngrep kan føre til innleggelse, 
merarbeid og merkostnader. Dette gjør at man må ha kapasitet ved sengepostene til å ta imot 
pasienter ved slike tilfeller. 
 
Sengekapasitet:  
Hva er årsaken til at det er for mange senger i Harstad og Narvik? Er det ikke pasientgrunnlag 
nok, eller er disse pasientene overført til UNN i Tromsø? Vil reduseringen av sengene i Harstad 
og Narvik ha konsekvenser for pasientene i området? Vil pasientene evt. overflyttes til UNN i 
Tromsø? Er kapasiteten god nok der, eller vil man evt. øke sengekapasiteten og bemanningen? 
I likhet med merknad fra Hole og Åsvang savner vi konsekvensutredning før man gjør noe med 
dette videre. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser: 
Det er lagt for liten vekt på arbeidsmiljøet og vi forventer at dette blir tatt med i det videre 
arbeidet. Jfr. Arbeidstilsynets rapport, ”God Vakt”. 
 
Med vennlig hilsen  
Fagforbundet, UNN 



 
 

 
 
INTERNT NOTAT 
 
Til:  Turid Fossem  

 
Kopi til: Morten Eliassen 

Berit Klæboe 
Willie Nilsen 
Benta Daae 
 

Fra:  Bjørn Nygaard 
Dato: 22.11.2006 

Emne: DELPROSJEKT PSYKISK HELSEVERN - HØRINGSSVAR 
 

 
Innledningsvis må bemerkes at rapportens pkt 2.2.2 gir en ufullstendig beskrivelse av 
vaktordningen for leger i Harstad. Utenom de angitte tider for aktive vakt er det hjemmevakt 
fram til kl 22 alle dager. 
 
Psykiatrisk senter for Sør-Troms er ellers helt uenig i rapportens hovedkonklusjoner. Vi 
mener at pasientene fra Narvik-området også for psykisk helsevern bør overføres til UNN 
snarest mulig. Det vil være uheldig om disse pasientene for ubestemt tid framover skal følge 
et annet mønster enn for somatiske pasienter. Det skyldes ikke minst at i mange tilfelle er det 
nødvendig med innleggelse i en somatisk avdeling først. At pasientene får sitt tilbud innen 
både somatikk og psykisk helsevern innen samme foretak, må anses som grunnleggende 
innen moderne sykehusdrift. 
Vi er også redde for at den løsning som er foreslått, vil føre til at alle ekstra ressurser til 
psykisk helsevern i åra framover vil bli brukt til å bygge ut i Tromsø uten at de blir foretatt en 
reduksjon i Bodø. Det vil bidra til en ytterligere skjevfordeling mellom sykehus og Distrikts-
psykiatriske sentre. 
 
Når arbeidsgruppa har landet på den løsningen den har gjort, kan det se ut som om den har 
hatt et for snevert utgangspunkt for sine vurderinger. Vi vil derfor foreslå en annen løsning 
som relativt raskt kan gjennomføres, og som sikrer at også pasienter med psykiske lidelser fra 
Narvik-området får sin behandling innen det nye UNN. 
Av tabellene i rapportens 3.1 går det fram at liggedagstallet ved NLSH tilsvarer omtrent en 
sengepost på 12 plasser når man ser bort fra pasientene fra Hamarøy/Tysfjord som av 
naturlige grunner også i framtida vil gå til NLSH.  Sykehuset i Harstad har en moderne 
psykiatrisk sengepost på 12 senger. Det er også en god grunnbemanning av psykiatere, 
psykologer og annet personell der. Vi foreslår derfor at denne midlertidig oppgraderes til 
sykehusavdeling for å ta seg av det nødvendige antall liggedøgn i psykiatrisk 
sykehusavdeling. For ordens skyld presiseres at det ikke innebærer at nøyaktig de pasientene 
som i dag går til NLSH skal overføres til Harstad. Her må det skje enn fordeling innen nye 
UNN. Hovedpoenget er at det raskt kan gjøres en kapasitetsøkning tilsvarende det antall 

Løpenr.: 06/012660 
Saksnr.:  06/01253 
Ark.nr.:   
 



liggedøgn det dreier seg om, uten nybygg. Det må naturligvis finnes en erstatning for de 12 
DPS-plassene som er der per i dag. Dette kan det tenkes mange løsninger på, men en av dem 
er å ta i bruk sykehussenger fra andre spesialiteter  som tas ut av drift. Uansett vil det være 
mulig å finne praktiske løsninger på dette innen rammen av nye UNN. 
Det vil føre for langt å gå inn på de praktiske detaljer her. Men en slik omlegging må kunne 
gjennomføres innen 1. september 2007. 
Det må da foretas en overføring av midler og personell (for dem som ønsker det) fra  NLSH 
til nye UNN. Midlene må omfatte de direkte kostnader til drift av en sengepost med 12 senger 
samt andel av felleskostnader og overheadkostnader som en slik sengepost genererer. 
 
Vi tror at den løsningen som er skissert her, vil være positiv for pasientene i det nye foretaket. 
Det nødvendige prosjektarbeid bør snarest settes i gang. Det bør trolig være to 
prosjektgrupper. En intern i nye UNN for å se på fordelingen av pasientene mellom de ulike 
enhetene i foretaket (Tromsø, Narvik, Harstad) og en prosjektgruppe i forhold til Nordlands-
sykehuset. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bjørn Nygaard 
seniorrådgiver  
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Notat 
 

Til: Turid Fossem 

Fra: Bup sør-Troms 

Kopi:  

Dato: 1/12 2006 

Emne: Høring Delprosjekt psykisk helsevern 

Hei! Dekningen av psykisk helsevern for barn- og unge (Bup Sør-Troms) var mangelfullt dekket i 
dette dokumentet. Som momenter til høringen har vi tatt med følgende: 

Personell –  

Bup Sør-Troms har 9.5 fagstillinger som skal dekke en populasjon på rundt 7.300 barn/unge i 
målgruppen 0-18 år. 

Fagstillingene er fordelt slik: 1.0 miljøterapeut; 2.0 kliniske sosionomer, 1 klinisk pedagog, 1 
pedagog, 1 psykolog, 1 spesialpsykolog, 1 psykologspesialist, 1 assistent lege, 0.2 barnepsykiater. 
Vakansen følger overlegestillingen. 

 

Fagtilbud – 

Bup Sør-Troms har over de siste årene satset sterkt på bruk av nye metoder i behandling og 
utredning. Vi har for tiden 2 Parent-management–training-Oregon-terapeuter, og en PMTO 
spesialist i 0.2%. Vi har to sertifiserte EMDR-terapeuter som er en metode i traumebehandling. Vi 
har i en lengre satsning utviklet kompetanse innenfor feltet spisevansker. I tillegg er to av våre 
terapeuter med på en 2.5-årig videreutdanning i forhold til kognitiv atferdsterapi. På 
utredningssiden har vi nylig tatt i bruk DAWBA, som er en del av våre integrerte utredningspakke 
som blir brukt i alle saker. Bup Sør-Troms tar også nevropsykologiske utredninger av barn og unge 
innenfor vår ramme. 

Bup Sør-Troms har hatt en viktig faglig utvikling der nye metoder har blitt implementert, men 
dette har også hatt en omkostning i forhold til at ressurser blir bundet opp til kompetanseutvikling. 
Sentralisering av satsingen på psykisk helsevern innenfor Bup-feltet andre steder som Tromsø, har 
også gjort at vi har fått flere faglige krav og press uten tilsvarende ressursøkning. Selv om 
utviklingen i aktiviteten ytre sett kan være positiv, har vi hatt en sterk vekst i antall henvisninger 
over relativ kort tid. Sammenholdt med at tiltakskjeden ikke har utviklet seg verken i forhold til 
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tilgjengelig tiltak og ressursene til å sette tiltakene i gang, har Bup Sør-Troms nådd taket for hva vi 
kan få til med de tilgjengelige ressurser vi nå har. Dermed har det over tid vært et reelt misforhold 
mellom oppgaver og de ressurser vi har hatt tilgjengelig.  

 

 

På side 13 på tabellnavnet være feil, det skal vel være ”Harstad” og ikke ”Narvik”? 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Annlaug Jenssen                                    Jørn Grønvold                                             Harald Båtnes 

Verneombud                                           avd leder                                                      tillitsvalgt 

Sign                                                           sign                                                             sign 

  

 

 

 

 



Til: Helse Nord 
v/Trude Grønlund 
 
Fra: Brukerutvalget Hålogalandssykehuset Harstad  
 
 
 
 
HØRINGSUTTALELSE ANG.DELPROSJEKT SOMATIKK/MEDISINSK SERVICE OG 
DELPROSJEKT PSYKIATRI. 
 
Det bemerkes for kort høringsfrist. 
Brukeutvalget fattet i møte 29.11.06 følgende vedtak: 
 
Punkt 8.1: Ortopedi. Når det gjelder ortopedi må vi sikre et fortsatt godt tilbud i Harstad. 
Beholde døgnvakt både på ortopedi og bløtdelskirurgi. Svært viktig å beholde kompetansen vi 
har i dag. 
 
Punkt 8.2.: Utvalget slutter seg til uttalelsen fra øre-nese-halsavdelingen i Harstad ved 
avd.overlegen. Flott å utnytte øre-nese-hals sin kapasiteten i Harstad ved ambulering til 
Narvik. 
 
Punkt 8.3: Dagbehandling. Nåværende dialyseavdeling må bestå i den form den er i dag. 
 
Punkt 8.4: Eksisterende senger må ikke reduseres. Men øvrig er utvalget enig i dette punktet. 
 
Diagnosestasjonen: Vi slutter oss til rapporten fra avd.overlege Jens H.Holmboe ved 
diagnosestasjonen i Harstad, se spesielt side 17 og 18. 
 
Delprosjekt psykisk helsevern: her slutter brukerutvalget seg til Bjørn Nygaard’s rapport, ved 
psykiatrisk senter i Harstad. 
 
 
Brukerutvalget Harstad, 29.11.06 
 
 
Arnold Paulsen (s.) 
leder 
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Hålogalandsprosjektet v/ Helse Nord RHF 
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UTTALELSE: HÅLOGALANDSPROSJEKTET – DELPROSJEKTENE 
SOMATIKK/MEDISINSK SERVICE OG PSYKISK HELSEVERN 
 
LHLs regionutvalg for Nord-Norge har gjennomgått høringsbrevet vedrørende Hålogalandsprosjektet 
og har følgende synspunkter og kommentarer. 
  
Generelle synspunkter 
LHLs mål er et helsevesen der alle – uavhengig av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, kronisk sykdom, 
funksjonshemming, bosted og personlig økonomi – er sikret rask behandling av best mulig kvalitet. 
LHL krever at økonomiske hensyn aldri må bli toneangivende fremfor faglige vurderinger i utviklingen 
av spesialisthelsetjenesten. Helsetilbudet må være preget av helhetlig tenkning og 
brukermedvirkning. LHLs samfunnspolitiske program 2006-2008 viser til at finansieringssystemet og 
presset på økonomien har medført at ”lønnsomme” pasienter vinner fram på bekostning av de som 
har sammensatte og kroniske lidelser med behov for tjenester fra flere spesialister. LHL mener at 
finansieringssystemet må utvikles slik at det tar bedre hensyn til de behov mennesker med kroniske 
og sammensatte sykdommer har for helhetlige behandlingsprogrammer.  
 
1. Gjennomføring av prosjektgruppas arbeid 
Prosjektgruppen uttrykker følgende rundt gruppas arbeid med prosjektet ”Delprosjektet har krevd 
betydelig arbeidsinnsats, og med de tidsrammer som er satt for prosjektet, har det ikke vært mulig å 
fullføre enkelte analyser og konsekvensutredninger”. LHLs regionutvalg for Nord-Norge har stor 
forståelse for at arbeidet har krevd en betydelig arbeidsinnsats, og at tidshorisonten har vært kort. 
Utvalget er likevel betenkt over at så viktig og komplisert prosjekt kan bli tilsidesatt med manglende 
konsekvensanalyser. Vi mener her at en lengre tidsplan er å foretrekke slik at konsekvensen av 
mangler i rapporten kunne vært minimalisert. 
  
2. Sentralisering av intensivbehandlingen 
LHLs regionutvalg er bekymret for rapportens forslag om å sentralisere intensivbehandlingen. Så 
langt vi kan se gjør ikke prosjektgruppas rapport rede for konsekvensene ved en sentralisering av 
tilbudet. Konsekvenser for medisinsk kvaliteten burde vært utredet, men er ikke berørt. Vi reagerer 
også sterkt på at det er ikke gjort rede for hvilke konsekvenser en sentralisering vil få for pasientens 
tilbud.  
 



 

LHLs regionutvalg er kritisk til at prosjektgruppen foreslår å utarbeide en supplerende utredning som 
legges fram for styret i Helse Nord RHF 13. desember. Berørte parter bør få tilgang til all informasjon 
før prosjektet skal sluttbehandles.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Greta Altermark 
Leder, LHLs regionutvalg for Nord-Norge 
 
 
 
 
Morten Pedersen 
Sekretær  
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Notat til styringsgruppen  
 
 
SUPPLERENDE UTREDNING - ORGANISERING AV LØDINGEN 
REHABILITERINGSSENTER SOM DEL AV HARSTAD SYKEHUS. 
 
 
Bakgrunn/historikk. 
Styret i Hålogalandssykehuset HF (HHF) har behandlet sak om Lødingen 
rehabiliteringssenter ved flere anledninger. Bakgrunnen har vært at lokalene til Lødingen 
Rehabiliteringssenter trengte opprustning og at kapasiteten i Harstad sykehus var slik at, en 
uten ytterligere omkostninger, kunne utvide sykehustilbudet til slagpasienter med 
rehabiliteringsbehov. Administrasjonen i HHF har tidligere påvist at dette vil kunne gi 
driftsøkonomiske besparelser for foretaket i en størrelsesorden på 4 millioner. 
 
Delprosjektgruppen som har utredet slagrehabilitering tolket mandatet slik at det ikke var rom 
for å vurdere annen foretakstilknytning enn til Nordlandssykehuset. Dette har underveis i 
prosessen blitt klarert med styringsgruppe/prosjektleder, slik at det har vært kjent at gruppen 
anså integrering av Lødingen Rehabiliteringssenter i Harstad sykehus som et alternativ 
utenfor mandatet. 
 
Styringsgruppen besluttet derfor i sitt møte den 17.10.06 at de ønsket at alternativet om 
organisering av Lødingen Rehabiliteringssenter under Harstad sykehus skulle utredes 
ettersom dette var et mye diskutert og utredet alternativ i tidligere HHF, og at de totale 
driftsøkonomiske konsekvenser av ulike alternativer for organisering ikke var tilstrekkelig 
ivaretatt i delprosjektets rapport. Styringsgruppen ba derfor sentral prosjektledelse gjøre en 
supplerende utredning av de ulike handlingsalternativene som foreligger, ved å utrede 
videreutvikling av rehabiliteringstilbudet i Hålogalandssykehuset Harstad og gi en vurdering 
av de driftsøkonomiske konsekvenser.  
 
I 2006 legges det føringer fra departementet og Helse Nord RHF for en styrking av tilbudet til 
pasienter med behov for habilitering og rehabilitering. Bestillerdokumentet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet sier:  
”Helse Nord skal prioritere tjenestetilbudet innenfor rehabilitering og habilitering på en slik 
måte at tilbudet til pasientene utbygges og styrkes i 2006 
Helse Nord må sørge for at tjenestetilbudet utvikles slik at det blir en reell prioritering av 
denne pasientgruppen. Tilbudet skal utvikles innenfor de faglige tilrådinger som er gjort 
gjeldende gjennom en rekke tiltaks- og handlingsplaner for området. Særlig oppmerksomhet 
bør vies til habilitering av barn og rehabilitering av alvorlig hodeskade.”  
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I styringsdokument for Hålogalandssykehuset HF fra Helse Nord RHF vektlegges de samme 
bestillinger, samt at krav om økt rekruttering og utdanning må til for å sikre en faglig styrking 
av rehabiliteringstjenestene. Ambulante team er særlig trukket fram. 
 
Samarbeidet med Lødingen kommune 
Flere utredninger i HHF viser til at Lødingen Rehabiliteringssenter drives i dag i nedslitte og 
uhensiktsmessige lokaler. Bygningsmessige utredning utført av PW arkitekter og Siv.ing Odd 
H. Pedersen AS i mars 2004, hentet direkte fra HHF-styresak 0041sier:  

 
”Bygningen ble bygd som sykestue i 1966 og bærer preg av å være ombygget. Standarden 
er tildels dårlig og huset tilfredsstiller på flere områder ikke dagens forskriftskrav. En 
hovedombygging vil medføre at alle dagens forskriftskrav må oppfylles. Yttervegg består 
av betong med faststøpt isolasjon med ukjent k-verdi. 
 
Det er en del riss og sprekk i yttervegg og avskalling på innerveggene. Det trengs 
oppussing av alle pasientrommene. Gulvbelegget og innvendige veggflater er slitt og det 
har vært vannskader i underetasjen. Drenering og utvendig avvanning virker ikke 
tilfredsstillende. 
 
VVS-tekniske: 
Bygget har vannbården varme via en oljefyrbrenner fra 1974. Årlig oljeforbruk er ca 
20.000 liter. Huset har en jordtank på 10.000 liter nedgravd i bakken. Tanken har 
korrosjonsskader og bør utskiftes (utført?). Bygget har ingen ventilasjon bortsett fra 
avtrekk i de to HK-badene med toalett.” 

 
Etter at den bygningsmessige status ble utført i 2004 er følgende utbedringer gjort: Ny 
oljetank i 2006, utvendig dreneringsarbeid i 2005-2006 og vannskadet rom i underetasjen er 
totalrenovert. Pr i dag pågår prosjekt for å ombygge/utbedre kjøkkenene. Det er altså ikke 
gjort noe med sprekker og avskalling i veggene eller på pasientrommene. 
 
HHF og Lødingen kommune har vært enige om at en opprustning er helt nødvendig dersom 
det fortsatt skal drives rehabilitering på stedet. Rådmannen i Lødingen Kommune tok derfor 
initiativet til et forpliktende samarbeid mellom Lødingen Kommune og Hålogalandssykehuset 
HF gjennom etablering av en intensjonsavtale. Hensikten var å sikre et rehabliliteringstilbud i 
en samarbeidsmodell mellom kommunenivået og spesialisthelsetjenesten i egnete lokaler, noe 
som ville kunne åpne for en mulig nyetablering av kommunale rehabiliteringsplasser i 
rehabiliteringssenteret i Lødingen ved en evt. bortfall av spesialisthelsetjenester innenfor 
rehabilitering. Intensjonsavtalen ble imidlertid ikke realitetsbehandlet av styret, da styret 
mente avtalen spente over for lang tidshorisont og var kostnadskrevende.  
 
Daværende foretaksdirektør i HHF lyktes ikke å få til en endret samarbeidsavtale som 
imøtekom styrets uttrykte betenkeligheter ved den lange bindingstiden og kostnadene ved 
dette. 
 
Status rehabiliteringstjenester.   
Heldøgnsbasert rehabilitering i det aktuelle geografiske området gis i dag i Harstad med 9 
plasser og ved Lødingen Rehabiliteringssenter med 13 plasser. I tillegg kjøpes plasser ved 
Opptreningssenteret i Salangen. Seksjonsoverlege for rehabiliteringstjenesten i ”gamle HHF” 
er tilknyttet avdelingen i Harstad.  
 
Aktiviteten i 2005 og 2004 for HHF Harstad og tidligere HHF Stokmarknes, avd. Lødingen 
fremgår av tabellene under: 
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Aktivitet Hålogalandssykehuset 
Harstad Rehabilitering        
Akkumulert per desember 2005         

  2005 2004
05 - 
04 

05 - 04 
%     

Antall avdelingsopphold(1 363 585 -222 -38     
- herav heldøgnsopphold 118 122 -4 -3     
- herav elektive dagopphold  245 463 -218 -47     
- herav dagkirurgiske opphold 0 0 0 #DIV/0!     

Antall DRG poeng (faktiske) 241 271 -30 -11     
Gj.sn liggetid heldøgnsopphold 20,3 19,4 0,9 5     
Antall liggedager (heldøgn) i 
perioden 2 411

2 
387 24 1     

Beleggsprosent 86 85 1 1     
Antall utskrivningsklare pasienter 4 3 1 33     
Antall liggedager utskrivklare 
pasienter 82 81 1 1     
 
Nøkkeltall opptaksområde:          
Normerte senger Harstad: 9        
         
Antall heldøgnsopphold STO HAR NAR NORD UNN Andre Totalt  
Hjernekarsykdommer 5 29 16 1 4 1 56  
Annen nevrologisk sykdom 1 4 0 0 0 0 5  
Øyesykdom, blindhet 0 0 0 1 3 4 8  
Ortopedi 1 11 2 0 0 0 14  
Annet 2 15 13 0 3 3 36  
SUM 9 59 31 2 10 8 119  
Merknad: Kategorisering er gjennomført 
ved å bruke 1. bidiagnose         

         
Aktivitet Hålogalandssykehuset Stokmarknes, Lødingen 
Rehabiliteringssenter    
Akkumulert per desember 2005       
  2005 2004 05 - 04 05 - 04 %   
            
Antall avdelingsopphold (1 126 169 -43 -25,4   
 - herav heldøgnsopphold 126 125 1 0,8   
 - herav elektive dagopphold 0 44 -44 -100,0   
Antall DRG poeng  (inkl. estimat 470) 208 226 -18 -8,0   
 - herav opphold i DRG 470 0         
Gj. sn. liggetid heldøgnsopphold 22,9 23,9 -1,0 -4,2   
Beleggsprosent  61 71 -10,5 -14,7   
Antall utskrivningsklare pasienter 6 1 5,0 500,0   
Antall liggedager utskrivningsklare 
pasienter 58 21 37 176,2   
 
Nøkkeltall opptaksområde 
Lødingen        
Antall normerte senger 13       
Antall heldøgnsopphold STO HAR NAR NORD UNN Andre Totalt 
Hjernekarsykdommer 32 19 18 25 0 0 94
Annen nevrologisk sykdom 2 0 2 0 0 0 4
Øyesykdom, blindhet 0 0 0 0 0 0 0
Ortopedi 5 1 5 0 0 0 11
Annet 12 1 2 2 0 0 17
SUM 51 21 27 27 0 0 126
Merknad: Kategorisering er gjennomført ved å        
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bruke 1. bidiagnose 

 
       
Definisjon av kategori ICD-10 Kapittel     
Hjernekarsykdommer Kp I     
Annen nevrologisk sykdom Kp G     
Øyesykdom, blindhet Kp H - H59     
Ortopedi Kp M + S     
Annet Resten     
 

          
 
Antall senger og beleggsprosent rehabiliteringsenheter i sykehus1 
 AFMR 

Tromsø 
AFMR 
Harstad 

AFMR 

Bodø2 
Antall senger  22 9 7 
Beleggsprosent 68 % 73 % 58 % 
Hentet fra rapporten fra delprosjektet. Her er et avvik i beleggsprosent på Harstad i forhold  
Til tabellen over, hentet fra DIPS 
 
Antall senger og beleggsprosent i spesialisthelsetjenesten utenfor sykehus 
 Lødingen  

Rehabilitering 
Antall senger  13 
Beleggsprosent3 61 % 
Hentet fra rapporten fra delprosjektet 
 
Som det fremgår av tabellene har rehabiliteringsavdelingen i Harstad 363 avdelingsopphold, 
hvorav 245 er dagopphold, 40 av disse knyttet til slagrehabilitering, mens Lødingen har 126 
avdelingsopphold, hvor ingen er dagopphold. DRG-poeng for Harstad ligger høyere enn 
Lødingen, noe som kan tyde på at det er noe tyngre pasienter ved Harstad-avdelingen. 
Beleggsprosenten i Harstad er 86% (73%!) og i Lødingen er den 61%. Det fremgår også av 
tabellene at beleggsprosenten i Bodø er på 58%, noe som kunne tyde på et potensiale for økt 
aktivitet. Fram til 01.09.05 var imidlertid FMR Bodø en 5-dagers post, slik at det er ikke kjent 
hvor stor beleggsprosenten er i dag i Bodø. Tiden har ikke strukket til for en nærmere 
utredning av kapasitet i Bodø. Det ligger imidlertid planer for oppbygging av 
rehabiliteringssenger i Nordlandssykehuset Bodø i utbyggingsprosjektet. 
 
I tabellen under fremkommer dimensjonering og kompetanseprofil for ansatte på Lødingen 
Rehabiliteringssenter og rehabiliteringsavdelingen i Harstad. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 På grunn av driftsformer ved elektive avdelinger vil full drift tilsvare beleggsprosent på 85 % Dette skyldes at 
en ved interne overføringer ikke får godskrevet overflyttingsdagen. Forsøker dessuten å skrive ut til helg for å 
redusere belastningen drift, og blir dessuten pålagt lavdrift i høytider, helger, sommer. Mange avdelinger er 
stengt deler av sommeren.  Beleggsprosent er beregnet ulikt ved alle rehabiliteringsenheter. Prosjektgruppen har 
valgt å bruke råtall“, dvs. beregne prosenten av antall liggedøgn i forhold til mulige (365 dager X antall senger).  
2 AFMR i Bodø var 5-dagers post til 1. september 2005. Det er også en del dagopphold som her er registrert som 
døgnopphold.  
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Tabell: Ressursprofil 
 

Ressursprofil Harstad  Lødingen 
Leger 2,2 -
Oversykepleier/avd.leder 1,0 1,0
Sykepleiere 9,78 4,25
Tverrfaglig spesialist 1,0 - 
Hjelpepleiere 3,25 6,4
Fysioterapeuter 2,0 2,0
Ergoterapeuter 4,0 2,0
Logoped 0,5 1,0
Kontor/støtte/vaktmester  (0,5) 2,75
  23,68 19,4
 
 
Behandlingen i Harstad og Lødingen har en ulik profil i forhold til medisinsk kompetanse. 
Harstad har spesialistkompetanse innenfor fysikalsk medisin, nevrologi og generell 
indremedisin samt nevropsykolog og synspedagog. Lødingen har en kompetanseprofil hvor 
medisinsk spesialistkompetanse mangler og under halvparten av personalet er 
høyskoleutdannet.  
 
 
Økonomiske vurderinger 
Den økonomiske situasjonen i foretakene medfører store omstillingsutfordringer. 
Styringsdokumentet fra Helse Nord pålegger foretakene å: 
• sikre optimal koordinering av kapasitet og tilgjengelighet i helseforetaket samlet og 

tilpasse seg de økonomiske rammer.  
 
Utgifter ved drift av Lødingen Rehabilitering i 2005 for lønn og teknisk drift er som følger: 
Sum lønnskostnader 8 236 760
Innleie av fagpersonell 189 494
Sum andre driftskostnader 210 429
Totalt 8 636 683
 
Øvrige utgifter tas ikke inn i vurderingen her, da kostnader til medikamenter, mat og 
varekostnader antas å være like om pasientene innlegges i Lødingen eller i Harstad. 
Kostnadene, isolert til lønn og teknisk drift, er altså ca. 8,6 millioner for drift av de 13 
sengene i Lødingen. Ved flytting til Harstad og utvidelse av den fysikalsk medisinske 
avdelingen der, får vi følgende merkostnader for driften: 
 
 
Kostnadsberegning årsverk    
- lege, spesialist, 0,5 årsverk         400 000  
- sykepleier, vanlig, 5,0 årsverk      2 065 000  
- fysioterapeut, 1,0 årsverk          382 000  
- ergoterapeut, 1,0 årsverk          375 000  
- logoped, 1,0 årsverk          447 000  
- medisinsk sekretær, 0,5 årsverk         162 000  
Sum       3 831 000  
Kostnadene er inkl. faste tillegg, pensjon og arbeidsgiveravgift  
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Tabell:  
Oversikt over differansen mellom fortsatt drift i Lødingen og flytting til Harstad 
 MNOK Differanse
Personalkost      
    Spart i Lødingen (19,4 årsverk) + innleie 8,2   
    Nytt i Harstad (9,0 årsverk) 3,8   
Endring   4,4
Inntekter     

    Lødingen Gjennomsnittlig DRG produksjon 
    siste 2 år: 217 DRG poeng 
    Verdi i 2006 2,8   
    Estimert DRG produksjon Harstad 
    152 DRG poeng 
    Verdi 2006:  1,9   
Endring   -0,9
Husleie nytt bygg   0,5
Til sammen   4,0
 
 
Styrking av tilbudet i Harstad i forhold til fortsatt drift av Lødingen Rehabiliteringssenter vil 
således kunne gi en innsparing på ca. 4 millioner kroner. Muligens vil det komme noen 
mindre kostnader knyttet til evt. økt renhold mv. så vi velger å ta utgangspunkt i omtrentlige 
størrelser. Fortsatt drift i Lødingen vil da utgjøre en årlig kostnadsdifferanse på 4 millioner.   
 
 
Alternative løsninger for organisering av rehabiliteringstjenestene. 
Alle helseforetak bør jfr. Helse Nords retningslinjer for slagbehandling ha et differensiert 
rehabiliteringstilbud for slagpasienter også etter akuttfasen; dette bør omfatte døgnbasert 
rehabilitering, dagbehandling og ambulante tjenester. I Handlingsplan for habilitering og 
rehabilitering i Helse Nord ble det derfor anbefalt å øke kapasiteten ved eksisterende 
avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering og å styrke oppbyggingen av ambulante 
rehabiliteringsteam.  
 
Avdelinger i sykehus har mulighet for å tilby rehabiliteringstilbud som inkluderer utredning, 
samhandling med andre spesialister, supplerende undersøkelser og terapi. I særdeleshet 
gjelder dette for slagrehabilitering, som er den største gruppen pasienter ved Lødingen og 
Harstad i dag. Viktigheten av å raskt komme i gang med slik rehabilitering har stor betydning 
for pasientens funksjonsevne og livskvalitet. Grunnlaget for rehabiliteringsprosessen legges i 
slagenheten og på en slik måte at rehabiliteringen virkelig blir et kontinum, også etter at 
pasienten forlater sykehuset og/eller rehabiliteringsinstitusjonen. Effekten av organisert 
hjemmerehabilitering av slagrammede med moderat funksjonssvikt synes også å være god.  
Dette er grundig beskrevet i rapporten fra faggruppen i delprosjektet. 
 
Slagenhetene / rehabiliteringsenhetene må planlegge den videre oppfølging etter utskrivning 
fra sykehuset så raskt som mulig. Dette må skje i nært samarbeid med 
kommunehelsetjenesten, pasienten og familien. Slik rehabilitering må individualiseres og 
tilpasses lokale forhold, mens pårørende må ytes stor oppmerksomhet i form av hjelp og 
støtte. Dagbehandling bør derfor kunne tilbys pasienter som kan nyttiggjøre seg slikt tilbud. 
Dersom pasienten har spesielt komplekse bistandsbehov, bør ambulant oppfølging vurderes. 
Senere i forløpet kan opptreningsinstitusjoner og helsesportssenter gi tilbud til utvalgte 
slagpasienter.  
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Hålogalandssykehuset Harstad har i dag 9 plasser. Det er pr. i dag mulig å øke kapasiteten 
med 6 plasser uten ombygging. Ved flytting av funksjoner som ligger i umiddelbar nærhet til 
avdelingen, kan pasient- og støtterom frigjøres og drives sammen med nåværende 
rehabiliteringsavdeling. Ved integrering i UNN vil også ytterligere rom, som i dag er benyttet 
av administrasjonen, kunne frigjøres. Slik utvidelse av antall senger i Harstad AFMR vil 
medføre noe økt bemanningsbehov i forhold til dagens bemanning, men det vil likevel være 
klare stordriftsfordeler.  
 
Gitt det økonomiske resultat for 2005, med et underskudd i størrelsesorden 130 millioner og 
eiers sterke krav om økonomisk balanse i 2006, vurderer vi derfor kostnadseffektiviteten ved 
videreføring i Lødingen som liten. De driftsøkonomiske vurderingene tilsier at vi må 
prioritere en økt utnyttelsesgrad av eksisterende senger og personell, samt satse mer i framtida 
på oppbygging av rehabiliteringssenger i sykehusene, hvor total kapasitet og kompetanse i 
dag innen foretakene UNN, HHF og NLSH vil være tilstrekkelig for å dekke foretakenes 
samlede behov for senger i kombinasjon med økt dagbehandling og ambulante team- 
virksomhet.  
 
Selv om dette ikke umiddelbart løser Nordlandssykehusets behov for plasser til 
slagrehabilitering, vil det gi foretaksgruppen totalt en økt kapasitet som kan nyttegjøres av 
alle helseforetakene. Det er en uttalt strategi at eksisterende kapasitet, fagfolk og økonomiske 
ressurser må utnyttes optimalt i regionen både av hensyn til den vanskelige økonomiske 
situasjonen og av hensyn til utdanning og rekruttering. 
  
Alternativt må det vurderes å la nye UNN ta hånd om de 40-45% av pasientene som i dag 
benytter Lødingen og som har tilknytning til kommuner i nye UNNs opptaksområde. Dette vil 
gi et behov for Nordlandssykehuset, isolert sett, på 6 senger. Alternativt en bedre utnyttelse av 
dagens FMR ved Nordlandssykehuset, kombinert med dagbehandling og ambulante 
rehabiliteringsteam. 
 
Det anses derfor som det mest hensiktsmessige i forhold til utnytting av faglig kompetanse og 
driftsøkonomi å legge til rette for oppbygging av døgnbaserte, dagbaserte og ambulante 
rehabiliteringstjenester i Harstad, og på sikt en økning av kapasiteten i Bodø.  
 
Vurdering og oppsummering 
Kompetansen innen rehabiliteringsfeltet er i dag spredt og dermed svært sårbart. Helse Nords 
handlingsplan for rehabilitering har derfor vektlagt rekruttering og utdanning som nødvendige 
virkemidler for å nå framtidige mål om å styrke tjenesten. Slik kompetansebygging 
nødvendiggjør sterke fagmiljøer både for å være attraktive for nøkkelpersonell og for 
godkjenning som utdanningsinstitusjoner for framtidige legespesialister. Målgruppen for 
Lødingen rehabilitering har i særlig grad vært slagpasienter og som det fremgår av de faglige 
retningslinjene for slagbehandling- og rehabilitering er nærhet til diagnostiske verktøy og et 
bredt sammensatt fagmiljø viktig for resultatet av rehabiliteringen. Lødingen har pr. i dag en 
kompetanseprofil som ikke kan sies å være helt i tråd med de økte krav til rehabilitering innen 
spesialisthelsetjenesten. Dette er også påpekt i delprosjektets rapport. For å oppnå framtidige 
mål om styrking av kapasitet og kompetanse innen rehabiliteringsfeltet, vil en spredning av 
kompetansen på mange små enheter være ineffektivt og vanskeliggjøre rekruttering og 
utdanning. Jfr.  Styringsdokument fra Helse Nord RHF til Hålogalandssykehuset HF for 2006 
gis sterke signaler knyttet til organisering og utnytting av de felles ressurser til diagnostisering 
og behandling som foretaket rår over. Styringsdokumentet fremhever følgende: 
  
Hålogalandssykehuset HF har et særlig ansvar for å bidra til en fornuftig samlet utnytting av 
de felles ressurser til diagnostisering og behandling som helseforetaket rår over.  
”I 2006 skal Hålogalandssykehuset HF: 
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• tilpasse den samlede kapasitet i Hålogalandssykehuset HF til i hovedsak å dekke behovet 
for lokalsykehustjenester i helseforetakets geografiske ansvarsområde  

• vurdere om flere kirurgiske senger i helseforetaket kan omdisponeres til generell 
indremedisin/geriatri/ rehabiliteringssenger. 

• Styrke de ambulante tjenester 
• inngå samarbeidsavtale med Salangen HelseRehab, etter mønster av 

samarbeidsrapporten som ble utarbeidet i 2003 mellom helseforetakene og Valnesfjord 
Helsesportssenter.  

  
Helseforetakene har sørge- for ansvaret for at befolkningen i opptaksområdet har tilgang til 
nødvendige helsetjenester. Både hensynet til kompetanse, rekruttering og økonomiske 
vurderinger tilsier at en styrking av rehabiliteringstilbudet i helseforetakene mest effektivt kan 
gjøres gjennom å flytte tilbud inn i sykehusene. Gitt den store omstillingsutfordringen vi står 
overfor, er det derfor vanskelig å forsvare en fortsatt drift i Lødingen.  
 
Sentral prosjektledelse kan derfor ikke, i lys av de samlede faglige og økonomiske 
vurderinger, anbefale en fortsatt drift av Lødingen Rehabiliteringssenter som del av 
Nordlandssykehuset. Delprosjektets faggruppe har også vektlagt at det medisinskfaglige 
tilbudet må styrkes og at legeressurs må tilkomme fra Nordlandssykehuset. Dette vil øke 
kostnadene i forhold til dagens nivå.  
 
 
Konsekvenser 
Det er i notatet redegjort for de økonomiske vurderingene av organisering av 
rehabiliteringstilbudet i foretakene. Konsekvensen ved flytting av rehabilitering fra Lødingen 
til Harstad og på et senere tidspunkt etablering av nye senger i Nordlandssykehuset, vil være 
et styrket spesialisthelsetjenestetilbud i helseforetakene. De økonomiske vurderingene i 
tidligere punkt viser et innsparingspotensiale i størrelsesorden 4 millioner kroner.  
 
De negative konsekvensene vil være i forhold til personalet ved Lødingen og Lødingen 
kommune. Av hensyn til de ansatte er det således av stor viktighet at en får en avklaring på 
saken så den ikke trekker ut i langdrag. 
 
En utvidelse av virksomheten i Harstad kan gjøres gjeldende allerede fra 2007 forutsatt at en 
er i stand til raskt å rekruttere det nødvendige personalet. Personalet ved Lødingen som 
innehar kompetanse lik den som er tenkt rekruttert, vil ha fortrinnsrett og kunne bli tilbudt 
stilling i Harstad. For øvrig personale vil en måtte vurdere oppsigelse/endringsoppsigelse. Det 
er pr. i dag ikke utredet hvorvidt Nordlandssykehuset HF har mulighet til å sysselsette 
overtallig personale fra Lødingen ved turnover og naturlig avgang. Dette må derfor utredes 
særskilt. Helseforetakets omstillingspolicy vil måtte legges til grunn for det videre arbeid.  
 
 
Innstilling til styringsgruppen:  
Notatet omhandler supplerende utredning av alternativ foretaksforankring av Lødingen 
Rehabiliteringssenter. Det konkluderes med at det ikke er tilstrekkelige driftsøkonomiske 
argumenter for en videre drift av Lødingen Rehabiliteringssenter i regi av Nordlandssykehuset 
HF. Foretakene er av eier pålagt et særlig ansvar for å bidra til en fornuftig samlet utnytting 
av de felles ressurser til diagnostisering og behandling som helseforetakene rår over. Med de 
utfordringene helseforetakene står overfor, samtidig som en skal opprettholde en faglig 
forsvarlig og styrket tjeneste, anses det både hensiktsmessig i forhold til rekruttering og 
utdanning og kostnadseffektivt å velge mellom et av følgende tre alternativer:  
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1. Samlokalisere drift av rehabiliteringstjenestene til dagens pasientpopulasjon i 
Lødingen Rehabiliteringssenter i avdelingen i Harstad. Helseforetakene vil dermed 
både opprettholde- og på sikt, styrke rehabiliteringsfeltet samtidig som en utnytter 
både økonomiske og menneskelige ressurser optimalt.  

 
2. Samle pasienter med behov for slagrehabilitering fra Ofoten, Sør-Troms og deler av 

Vesterålen  (Lødingen) til avdelingen i Harstad, med samme begrunnelse som over, og 
la behovet i Nordlandssykehuset, for pasienter fra Salten, Lofoten og resten av 
Vesterålen, få et tilbud i regi av Nordlandssykehuset kombinert med økt 
dagbehandling og ambulante team. 

 
3. Videreføre Lødingen rehabilitering for en kort periode inntil nye rehabiliteringssenger 

er etablert i regi Nordlandssykehuset. Fra den datoen slikt tilbud er etablert, vil 
ansvaret for pasienter fra opptaksområdet til nye UNN få sitt rehabiliteringsbehov 
dekket i Harstad.   

 
 
 
 
Tromsø 25.oktober 2006 
 
 
 
Trude Grønlund 
prosjektleder 
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SPESIALISTLEGESENTERET I KARASJOK 
 
Karasjok kommune er sterkt bekymret for situasjonen ved Spesialistlegesenteret i Karasjok, 
da vi sett i et samisk perspektiv,  har indikasjoner på at rammevilkårene for senterets 
virksomhet  endres i negativ retning, .  Vi har i den senere tid registrert at helse Nord ikke i 
nødvendig grad  viser forståelse for behovet for samisktalende spesialister ved senteret. I den 
forbindelse vil vi vise til at overlege Knut Johnsen, som arbeider ved UNN, har søkt  Helse 
Nord  om 20% driftstilskudd for i perioder å kunne jobbe ved senteret i Karasjok. Denne 
søknaden er avslått, noe som etter vår oppfatning er sterkt beklagelig. 
 
Etter det vi kjenner til vil kostnadene med en 20% ordning,  beløpe seg til netto vel kr 
120000 pr. år for Helse Nord .  Karasjok kommune er av den oppfatning at behovet for 
samisktalende spesialister i de samiske områdene må vektlegges,  når en vurderer denne 
typen saker. Prinsipielle holdninger om 100% driftstilskudd,  eller ingen tilskudd, synes å 
være lite gjennomtenkt. En ordning med driftstilskudd vil i stor grad gi muligheter for 
samisktalende spesialister til å jobbe i Karasjok, da dette representerer muligheter for 
fleksibilitet hvor en i perioder med store ventelister kan jobb mer. Faglig sett må det vel også 
være sterkt ønskelig at UNN, gjennom sine spesialister, bistår finnmark med sin kompetanse. 
Når vi også har samiske spesialister som jobber ved UNN, så burde det være en selvfølge at 
disse gis muligheter til å praktisere i et samisk område.  
 
Karasjok kommune reagerer for øvrig på at i en tilsvarende sak i Alta,  for vel to år siden, var 
konklusjonen en helt annen. Til tross for at det den gang ikke var argumentert med et behov 
for en samisktalende spesialist, så ble det inngått en 20% driftstilskuddsavtale med en 
spesialist tilsatt ved UNN. Med andre ord var ikke kravet at vedkommende skulle ha en 
avtale om 100% driftstilskudd. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen når det gjelder 
samisktalende spesialist til senteret i Karasjok? Er ikke den primære målsettingen med 
Spesialistlegesenteret i Karasjok at også den samisktalende befolkningen får et godt 
spesialisttilbud?  Dersom man er enig i et slikt utgangspunkt bør en bestrebe seg på å 
tilrettelegge mulighetene for å kunne rekruttere også samisktalende spesialister til senteret..  
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Etter Karasjok kommunes oppfatning bør det være en målsetting å stimulerer til at 
samisktalende spesialister også benytter sin kompetanse i de samiske områdene. Til dette 
kreves imidlertid positive virkemidler, noe en driftsavtale vil være. Karasjok kommune håper 
derfor at styret i Helse Nord på nytt vurderer søknaden fra overlege Knut Johnsen. Det 
samiske miljøet fortjener dette.  Vi vil derfor sterkt anmode om at styret i Helse Nord tar 
initiativ til at det inngås forhandlinger med overlege Knut Johnsen, med sikte på en løsning 
som alle parter kan akseptere. 
 

Med vennlig hilsen 
 

Kjell H. Sæther                                                                                          Jan Terje Nedrejord 
Ordfører                                                                                                      rådmann 
 
 
 
Kopi: Styret i Helse Finnmark 
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