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Vedr nytt sykehus i Narvik 
 
Viser til administrerende direktør Lars H. Vorlands «fredagsbrev» 11.oktober og til artikkel i avisen 
Fremover lørdag 12.oktober.  
 
I artikkelen skaper administrerende direktør Lars H. Vorland ny usikkerhet omkring 
fremdriftsplanen for bygging av nytt sykehus i Narvik. I artikkelen blir Vorland sitert slik: 
 
«Jeg har en forventning om at det skal bli bygd som planlagt – med start i 2018-2019 – men det har 
havnet litt i en gråsone etter det den nye regjeringen har lagt fram i sin plattform».  
 
Han siteres også slik:  
 
«Men med den tilstanden sykehuset er i, ønsker vi å bygge nytt, og skulle foretakene bestå i noen 
år, vil vi raskt være der at det er tid for planlagt oppstart, og da vi vi gå i gang». 
 
Narvikregionen Næringsforening ønsker svar på følgende spørsmål: 
 

 Stiller styret i Helse Nord seg bak disse utsagnene? 

 På hvilken måte har nytt sykehus i Narvik havnet i en «gråsone etter at den nye regjeringen 
har lagt fram sin plattform»? 

 Hvilken direkte betydning har regjeringens plattform og regjeringspartienes ønske om å 
legge ned de regionale helseforetakene på videre planlegging av nytt sykehus i Narvik? 

 I sommer vedtok styret i Helse Nord å utsette byggestart av nytt sykehus i Narvik fra 2018 
til 2019, men ville komme tilbake til saken når ordningen med lånefinansiering av 70 
prosent av investeringsbehovet til nybygg var vurdert. Når skal styret i Helse Nord behandle 
saken?   

Vi ber også om en orientering om konkret status for prosjektet nye Narvik sykehus. Hvor langt er man 
kommet i forarbeidene (reguleringsplaner/infrastruktur etc)? 
 
 

  

Helse Nord RHF 
Att: Styreleder Bjørn Kaldhol 
Sendt per epost til: bjorn.kaldhol@kaldhol.as 
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Det skulle være unødvendig å minne om at det gamle sykehusbygget for lengst er utdatert og lite egnet til 
sykehusdrift, til tross for omfattende nødreparasjoner de siste årene. 

 
Med vennlig hilsen 
Narvikregionen Næringsforening 
 

 
Kjetil Moe 
Daglig leder 
 
E-post: kjetil@nrnf.no 

 
 
Kopi:  
Helse- og omsorgsminister Bent Høie, postmottak@hod.dep.no 
Ordfører Tore Nysæter, postmottak@narvik.kommune.no 
Helse Nord RHF, postmottak@helse-nord.no 
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