
Strategisk utviklingsplan for UNN 

Sammenstilling av høringsuttalelser til utkast 2, 11.september 2014  

Nr. Dato Høringsinstans Sentrale punkter i høringsuttalelsene Oppfølging av sekretariatet 

Interne høringsinstanser UNN 

1 11.sep Rehabiliterings-

klinikken 

KVAMU 

Opptatt av pasient- og pårørendeopplæring og– medvirkning, og ønsker dette 

tatt inn på ulike steder i dokumentet. Har andre mindre forslag knyttet til 

oppgaveglidning og rekruttering.  

Har tydeliggjort punkt om pasient- og 

pårørendeopplæring (4.2) og rekruttering 

(4.5). 

2 20.10 Medisinsk klinikk 

KVAMU  

Ønsker nytt prioritert helsetilbud knyttet til komplekse lokalsykehuspasienter.  

Uttrykker bekymring for innsyn i journal, og ønsker en strategi for 

pasientmedvirkning og helsekommunikasjon for å sikre at pasienten forstår 

informasjonen.  

Ønsker tydeliggjøring av de ansatte som viktig ressurs og styrket HMS-tilbud.  

Har en rekke kommentarer til de ulike kapitler, bl.a. knyttet til klargjøring av 

begreper som hjemmesenger, pasientkoordinator, internasjonalt nivå, 

direktehenvisning, mottaksmedisinsk tjeneste, helsetjenesteteam, 

hovedsykehus, medvirkning mm. 

Ønsker mer konkret informasjon av demografisk utvikling i Helse Nord.  

Mener dokumentet burde angitt suksesskriterier for implementering av tiltak 

gjennomgående, slik som i avsn. 4.7.   

Foreslår at Kap. 2 må sitere overordnet strategi slik den er vedtatt. Tillitsvalgte 

savner medvirkning i arbeidet med strategisk plan 

Har foreslått nytt prioritert helsetilbud 

knyttet kronikere og pasienter med 

sammensatte lidelser (avsn.5.4) 

Har endret, tydeliggjort eller fjernet flere av 

de omtalte begreper.  

3 

 

 

28.10 Barn- og 

Ungdomsklinikken 

KVAMU 

BUK mener at helsetilbud som bør omtales er døgntilbud til psykisk helsevern 

for barn og ungdom, familiesentrert nyfødtmedisin, ungdomsmedisin, fra 

døgn- til dagbehandling, analysermedisinsk genetikk og intensiv habilitering. 

Disse fremkommer ikke i utviklingsplanen. Formuleringene oppfattes som 

runde og lite konkrete. De overordnede prioriteringene må belyses tydeligere. 

 

Har tatt inn ny tekst fra BUK og Klinikk for 

psykisk helsevern og rusbehandling (nytt 

5.2). I ny tekst omtales døgntilbud. 

Døgn- til dagbehandling er omtalt i 4.1.  



4 28.10 Diagnostisk 

klinikk KVAMU 

Ønsker utdyping UNNs rolle i forebyggende arbeid. 

Hvilke forventninger UNN har til tverrfaglige team? 

Har endret teksten under 4.3 med utdypet 

formulering om forebygging.  

5 17.09 NST KVAMU  Foreslår en rekke konkrete endringer i fremstillingen: 

1) Forslag til å tydeliggjøre teksten, bl.a. under avsn. 3.5 Teknologisk 

utvikling, avsn. 4.1 Pasientforløp, avsn. 4.2 Pasientmedvirkning, avsn. 

4.7 Teknologi og e-helse. 

2) Omfattende forslag til tilleggstekst til 3.2 Økonomi og dim. 

Forutsetninger, 3.3 Utvikling i befolkning og helsetilstand, 3.4 

Pasientrollen, 3.5 Teknologisk utvikling, 3.6 Sykehusnivå og 

funksjonsfordeling og 4.1 Pasientforløp.   

 

1) Endret tekst på de fleste områder i tråd 

med forslagene. 

2) Foreslått tilleggstekst (i hovedsak under 

kap 3 Utfordringer..) vurderes som for 

detaljert og vil utvide dokumentet 

vesentlig.   

6 19.10 Kvalitetsavd.,  

Fag- og forskning 

KVAMU 

Har konkrete forslag til endret tekst under 4.1 Pasientforløp, 4.3 

Samhandling…, 4.4 Kvalitet. (både tilleggstekst og endringsforslag).  Bl.a. 

forslag til forbedring av omtale av pasientsikkerhet, kvalitetsindikatorer, 

kontinuerlig kvalitetsforbedring mm. 

 

Har endret fremstillingen i tråd med forslag 

på de fleste punkter, særlig avsn. 4.4. 

7 28.10 Klinisk 

utdanningsavd., 

Fag- og forskning 

KVAMU 

Foreslår flere mindre tekstendringer under kap.4.5, og tilleggstekst om 

evalueringsstudiet Clinical Learning Enviroment Supervision and University 

Teacher, og ny tekst om vertikal- og horisontal oppgaveglidning. 

Har innarbeidet flere av forslagene til ny 

tekst, men ikke tilleggsteksten. Noe av dette 

bør vurderes tatt med i HR-strategien.  

8 14.10 Workshop 

Prehospital og 

mottaksmedisin 

Foreslår konkrete endringer til avsn. 5.2 Prehospitale tjenester.. knyttet til 

fremstilling av strategi (begrepsbruk, bruk av digitale løsninger, digital 

samhandling mellom primærlege og sykehus mm ).  

 

Har endret begrep som foreslått, gjort 

mindre endringer ihht. innspill. 

9  Workshop Psykisk 

helsevern og 

rusbehandling 

Barn- og ungdomsklinikken og Psykisk helse- og rusklinikken har kommet med 

felles forslag på ny tekst til prioritert helsetilbud knyttet til Psykisk helsevern  og 

rusbehandling (5:4). 

 

Tatt inn forslaget til ny tekst (5.2)  



10 17.10 NSF, UNN Er positiv til fremstilling av UNNs regionale funksjon. Er bekymret for omtalen 

av lokalsykehuspasientene som er nedprioritert i dag, og for at 

lokalsykehusfunksjonen sponser regional drift. Ønsker større tydelig het om 

lokalsykehusfunksjonen, spesielt den kroniske pasienten og de skrøpelige 

eldre.  

 

Har foreslått nytt prioritert helsetilbud 

knyttet til kronikere og pasienter med 

sammensatte lidelser (nytt avsn. 5.4) 

11 20.10 Den norske 

legeforening, UNN 

 Til prosessen: Sterkt kritisk til manglende medvirkning både fra tillitsvalgte og 

fagmiljøer. Manglende forankring medfører at innhold og form på planen ikke 

har ønskelig bredde 

Til prioriteringene i strategiplanen:  

Mener kap. 5 Prioriterte helsetilbud bør tas ut og erstattes med en plan for 

hvordan UNN skal bygge god kvalitet og tilstrekkelig kapasitet til å ivareta 

pasienter innenfor fagområder. De prioriterte helsetilbudene omtalt i kap. 5 er 

ikke i tråd med samfunnsansvaret for å tilby likeverdige tjenester til 

befolkningen.  

Særlig må strategien ta inn over seg det økende antall eldre med flere 

sykdommer samtidig. Den største utfordringen de neste 10-20 årene blir å 

ivareta det økende antall komplekse pasienter på alle sykehusnivåer.  

Strategiplanen burde ha mer konkrete og utfyllende strategier for å rekruttere 

og stabilisere fagfolk innenfor alle yrkesgrupper. God kvalitet og godt 

arbeidsmiljø er viktigere enn universitetssykehusfunksjonen eller kulturen for å 

rekruttere.  

Mener at hele planen må revideres for å bli en overordnet plan for å nå UNNs 

mål. Slik utkastet foreligger vil det bringe UNN ytterligere i feil retning for å nå 

UNNs mål.  

Innspill til kapitlene: 

- Kap. 2: Overordnet strategi bør gjengis som på intranettet  

- Kap. 3: Kritiske til at sengetallet skal holdes på samme nivå. UNN vil trenge 

betydelig flere senger de nærmest 20 år (3.2). Bedre demografisk 

Har foreslått nytt prioritert helsetilbud 

knyttet til kronikere og pasienter med 

sammensatte lidelser (nytt avsn. 5.4).  

 

Omtale av fremtidig sengetall tatt ut i 

henhold til ønske (kap. 3). 

 

Strategier på neste nivå i UNN kommer 

senere (kap. 3). 

 

Har nyansert tekst om pasienthotell (4.1),  

Tatt opp begrepsbruk til vurdering  

(pasientkoordinator, mottaksmedisin), fjernet 

andre ord i henhold til ønske.  

 

Kap. 5: Tekst om protonsenteret endret. 



informasjon (3.3). Mangler strategi for de ulike lokalisasjoner (3.6).  

- Kap. 4: Vanskelig å gjenkjenne satsningsområdene i den overordnede 

strategien i kap. 4. Bruk av pasienthotell mangelfullt fremstilt (4.1). Positiv 

til beskrivelse av fagnettverk (4.3). Positiv til satsing på rekruttering og 

stabilisering forutsatt at avtaleverk etterleves mht. rotasjonsstillnger. 

Profilering som universitetssykehus ikke viktigst for rekruttering.  Ønsker 

reformulering av avsnitt om omdømme (4.5). Begreper må forklares 

pasientkoordinator, hjemmesenger, direktenvisninger (4.6).  

- Kap. 5: Mål og strategier svarer ikke på helsemyndighetenes bestilling om 

et best mulig helsetilbud innenfor gitte rammer. Bør tas opp i en bredere 

prosess i organisasjonen. Bør endres: Protonsenteret prematurt (5.1), 

omtaler funksjoner som ikke finnes, begrepet mottaksmedisinsk tjeneste 

bør forklares (5.2),  teksten om avansert kirurgi mm. bør tas ut av planen av 

hensyn til fornuftig ressursbruk (5.3). 

- Konklusjon: Bidrar gjerne til å gjøre strategisk utviklingsplan så god som 

mulig. Utkastet legger opp til ikke bærekraftig ressursbruk og prioritering, 

og tar ikke hensyn til de store utfordringene med å gi gode helsetjenester 

fremover.  

 

 

 

 

12 11.09 Torill Davida 

Nilsen, Rehab-

klinikken 

 Gir uttrykk for at 4.3 Samhandling.. er veldig bra beskrevet, og tekst om 

styrking av forskningssvake miljøer. Ønsker begrepsavklaring av bl.a. 

pasientkoordinator og Lean, og har forslag til andre, mindre endringer.  

Etterkommet flere av forslagene. Avklaring av 

begrepet pasientkoordinator vurderes. 

   

 

 

   

 

 



13 08.10 Geir Bjørsvik, 

OPIN-klinikken 
Er uenig i UNNs visjon i overordnet strategi. Peker på overlapp mellom 5.1 

Kreft.. og 5.3 Avansert kirurgi… Peker på utfordring knyttet til bruk av 

medisinsk teknologi og kostbare medikamenter i fremtiden, og mener 

dokumentet bør problematisere dette.  Etterlyser prioritering på overordnet 

nivå. Mener dokumentet bør påpeke behovet for felles avklaring av målet for 

behandling av pasienter. 

Har slått sammen avsn. 5.1 og 5.3 til nytt 

5.1. Har skrevet inn et punkt om systematisk 

vurdering av ulike hensyn ved bruk av nye 

behandlingsformer (avsn.4.1). Tydeliggjort 

punkt om felles mål for pasienten (4.2). 

Eksterne høringsinstanser 

 

14 22.10 Tromsø Kommune 

(adm) 

Planen fremstår som gjennomgående god med en tydelig retning. Positivt 

at UNN tydeliggjør sterkt fokus på gode og effektive pasientforløp. 

Kommunen særlig opptatt av planen gir tydeligere retning for arbeidet 

med pasientgruppen skrøpelige eldre med sammensatte lidelser. Planen 

beskriver i liten grad UNN s rolle ifm. forebygging av sykdom.  

Konkrete innspill til kap. 4: 

- Pasientmedvirkning. Ta med noe om brukermedvirkning i forskning 

(4.2)(4.6) 

- Det bør etableres et systematisk samarbeid om kompetanseutvikling  i 

kommunene (4.3) 

- Tydeliggjøre i planen behov bedre samhandling mellom sektorene rus 

og psykiatri.  UNN bør vurdere å samarbeide med kommunene om 

kompetanseheving innenfor rus og psykisk helse (5.3)  

- Refererer til HelseOmsorg 21 og foreslår at UNN vurderer 

forskningssamarbeid med kommunene. 

Omtalt kompetanseutvikling med 

kommunene i 4.3. 

 

Har foreslått nytt prioritert helsetilbud 

knyttet til kronikere og pasienter med 

sammensatte lidelser (nytt avsn.5.4).  

 

HelseOmsorg21 vil bli tatt hensyn til i 

forskningsstrategien. 

15 20.10 Harstad kommune 

(adm) 

Positiv til at UNN lager en utviklingsplan i et langsiktig perspektiv som 

ivaretar både regionale og lokale behov for spesialisthelsetjenester og 

vektlegger trygghet i tilbudet gjennom utvikling og forskning.  

Bemerker på generell basis at strategisk utviklingsplan fokuserer på 

oppgaveoverføring og oppgavesamhandling med kommunene, men at 

Avsn. 4.3 er bearbeidet.   

Vurderer for øvrig at forventningene 

gjennomgående er dekket i utkastet til plan 

 

 



dette ikke er kommunisert med kommunene og til en viss grad mangler 

nasjonale føringer og forankring. Viser til kommende stortingsmeldinger i 

2015 om dette.   

Lister opp en rekke forventninger til UNN som regional og lokal 

leverandør av spesialisthelsetjenester, knyttet til helsetilbud, kvalitet, 

samhandling og oppgavefordeling, veiledning til kommunene og 

forskning 

 

 

 

 

 

16 20.10 Narvik kommune  Områder som er spesielt sentrale for Narvik kommune:  

a. At akutt kirurgisk beredskap og fødeavdeling opprettholdes ved UNN-

Narvik.  

b. At den totale kapasiteten ved UNN utnyttes blant annet gjennom økt 

bruk av kapasiteten ved UNN Narvik.  

c. At nytt sykehus på Furumoen skal ivareta somatikk, kirurgi, rus og 

psykiatri, samt samhandling med primærhelsetjenesten.  

d. At utviklingsplanen i større grad tar hensyn til samfunnsmessig 

beredskap for Narvik og Ofoten.  

Kommentarer til de ulike kapitler: 

- Behov for økt fokus fra spesialisthelsetjenesten på barn og unge med 

spesielle behov (4.1) 

- Gode pasientforløp og dreining fra døgn til dag krever godt 

samarbeid mellom nivåene (4.1) 

- Fra døgn til dag må ses som et virkemiddel, ikke et mål. Regionen har 

et høyt antall eldre (4.1). 

- Etterlyser en ansvarlig funksjon ved sengepostene for å sikre 

informasjonsutveksling mellom kommune og sykehus (4.1)  

- Pasientmedvirkning - viktig punkt som kan utdypes (4.2) 

- Realisering av samhandlingsreformen krever et systematisk 

utviklingsarbeid for å etablere riktig arbeidsdeling, med utgangspunkt 

i pasientens behov (4.3). 

Har tatt inn omtale av UNNs rolle knyttet til 

kriser og katastrofer mm. (kap. 1). 

Har tydeliggjort punkt om felles mål for 

pasient og behandler (kap.4.1). 

Har foreslått nytt prioritert helsetilbud 

knyttet til kronikere og pasienter med 

sammensatte lidelser (nytt avsn.5.4).  

Har tatt ut omtale av fremtidig 

sengekapasitet (3.2). 

Har tydeliggjort betydningen av pasient- og 

brukermedvirkning som faktor i kontinuerlig 

kvalitetsforbedring (4.4). 

Avklart enkelte av begrepene under 5.2 (nytt 

5.3).  

Har tatt inn ny tekst fra BUK og Klinikk for 

psykisk helsevern og rusbehandling (nytt 

5.2).  



- Kapasiteten ved UNN Narvik bør utnyttes bedre. Lokalt DPS må 

involveres mer samhandling mellom sykehus og kommune (4.3).  

- Er bekymret over økning i ikke-pasientsentrert aktivitet i UNN, som 

kan gå ut over behandling og oppfølging av pasienter (4.3). 

- Forutsetter at akuttfunksjon også omfatter akuttkirurgisk beredskap 

(4.3). 

- Antar økt behov for senger pga. økning i antall eldre (4.3).  

- Oppfølging av samhandlingsreformen: Behov for klargjøring av 

hvordan tjenesteavtalene skal praktiseres, og veiledning 

gjennomføres (4.3) 

- Bruk av kvalitetsindikatorer må tilpasses sykehusets størrelse (4.4)  

- Ønsker å samarbeide om kontinuerlig kvalitetsforbedring med UNN 

Narvik (4.4) 

- Enig i økt fokus på rusbehandling og psykiske lidelser, men behov 

med bedre samhandling mellom DPS og kommunene (4.4).  

- Støtter mer fokus på pasientopplevd kvalitet (4.4) 

- Betydningen av utdanningen av sykepleiere i Narvik må tydeliggjøres 

(4.5) 

- Samarbeid om forskning med andre utdanningsinstitusjoner enn UiT 

bør tydeliggjøres (4.6). FoU bør i større grad skje ved alle 

lokalisasjonene i UNN og omfatte flere faggrupper (4.6).  

- For å øke samhandlingen mellom nivåene, må teknologien være i 

stand til det. Dersom UNN vil bruke de nasjonale standarder for 

velferdsteknologi vil det forenkle samarbeidet (4.7). 

- De prioriterte helsetilbud i planen er ikke overensstemmende med 

økningen i antall eldre og personer med rus og psykisk lidelse (kap.5)   

- Foreslår å endre 5.1 slik at lokalsykehus inkluderes når det gjelder 

satsing på kreftdiagnostikk og -behandling. 

- Peker på behov for egne tiltak for å sikre likeverdige tjenester i akutt 



beredskap (5.2). 

- Peker på behov for avklaring av begrepene kompetent team, 

beslutningsenhet og observsjonsenhet (5.2) 

- Behov for å utvikle god samhandling i tjenestetilbudet innen rus og 

psykiatri for barn, unge, voksne og eldre (5.4).  

17 08.okt Kautokeino kommune Mener høringsutkastet viser at UNN har store ambisjoner og er seg sitt 

ansvar bevisst som region- og universitetssykehus. Det er bra at tilbudet 

til den samiske befolkningen blir fremhevet.  

Foreslår endring under 4.3: Sløye «i nødvendig grad» i setningen «sikre 

likeverdig helsetilbud til den samiske befolkningen og sørge for at 

kommunikasjonen i nødvendig grad kan skje på samisk».  

Forslag til endret setning tatt til følge. 

18 20.okt Lenvik kommune 

(v. Samfunnsmedisinsk 

avdeling i Senjalegen 

for kommunene Berg, 

Dyrøy, Lenvik, Torsken 

og Tranøy)  

Gir uttrykk for at strategisk utviklingsplan generelt er ryddig og tydelig. 

Kommunene er svært positive til at UNN vil ta en ledende rolle innen 

behandling, forskning og utvikling av helsetjenestene i landsdelen.  

Er enige i at rus og psykiatri er et hovedsatsingsområde fremover.  

Mener en bør trekke kommuneperspektivet inn i utdanning og 

rekruttering, og peker på behovet for kompetanseheving for legene i tråd 

med oppgaveforskyvning mellom spesialist- og primærhelsetjeneste 

(4.5). Foreslår konkrete tiltak, bl.a. i form av hospitering, ambulering av 

spesialister og muligheter for veiledning gjennom telemedisin. Behov for 

samarbeid med kommunene om utdanning og rekruttering av 

helsepersonell fremover.  

Foreslår enkelte endringer i teksten i avsn. 5.2 og 5.4.  

 

Har tydeliggjort UNNs rolle i 

kompetanseutvikling overfor kommunene 

(4.3). 

Har tatt inn ny tekst fra BUK og Klinikk for 

psykisk helsevern og rusbehandling (nytt 

5.2). 

19 20.10 Ofoten regionråd 

(Ballangen, Evenes, 

Narvik, Tjeldsund og 

Tysfjord kommuner) 

Identisk med høringsuttalelsen fra Narvik kommune, men noen få unntak:  

Peker på å sikre et likeverdig tilbud til den samiske befolkningen.  

Mener det må avklares hvordan samarbeidet med kommunene skal skje 

for pasienter som ønsker å dø hjemme. 

 

Som Narvik. 

 



20 20.10 Nordreisa Kommune 

(adm.) 

 Kommunen ønsker tett dialog med UNN for iverksetting av nye strategier 

for å møte utfordringene for primærhelsetjenesten og DMS lokalisert i 

kommune.  Høringsutkastet samsvarer vedrørende systematisk 

utviklingsarbeid, ansvarsfordeling og samarbeid med kommunens 

oppfatning av samhandlingsreformens mål, slik det er beskrevet i avsn. 

4.3. 

Har forslag til mindre endringer og tillegg til:  

Avsn. 4.1, bl.a.: Bør vurdere bedre utnyttelse av Sykestuen i Nord-Troms i 

pasientforløpet, bygge ut poliklinisk virksomhet og dagbehandling ved 

DMS. 

Avsn. 4.3, bl.a.: Sikre drift av lokalmedisinske sentere med faglig gode 

tilbud samt styrke DMS og DPS på bestemte områder. Styrke tilbudet til 

kronikere og eldre ved lokalmedisinske sentere.  

Avsn. 4.4, bl.a.: Det bør fokuseres mer på e-læring til DMS-kommunene, 

og kommunene for øvrig. Samarbeid om rekruttering er viktig.  

Avsn. 4.6, bl.a.: UNN må bidra til mer forskning i kommune-

helsetjenesten. 

Avsn. 5.2, bl.a.: Redusere avhengighet av ambulanse gjennom forsterket 

beredskap og fagmiljø ved DMS. 

Kap. 5: Foreslår nytt prioritert helsetilbud for eldre.  

 

Har foreslått nytt prioritert helsetilbud 

knyttet til kronikere og pasienter med 

sammensatte lidelser (nytt avsn. 5.4).  

Ny formulering under 4.3 om 

lokalmedisinske sentere. 

Nye formuleringer om lokalmedisinske 

sentere (4.3). 

 

21 31.10 Lødingen kommune Kommunen peker på behovet for at UNN bidrar til å opprettholde 

rekruttering til spesialisthelsetjenesten, forstår landsdelens geografi, gir 

akuttmedisinsk hjelp, tilrettelegger for kommunikasjon mot 

primærhelsetjenesten, gir gode tilbud inne rus- og psykiatri, 

opprettholder tilbudet ved UNN Harstad og har god kontakt med 

kommunene, herunder tiltak innen samhandlingsreformen samt forsker 

på samhandlingsreformen.  

Kommunen er stolt over å tilhøre et universitetssykehus som har gjort seg 

 Har foreslått nytt prioritert helsetilbud 

knyttet til kronikere og pasienter med 

sammensatte lidelser (nytt avsn. 5.4).  

 



bemerket innen ulike deler av den medisinske utviklingen.  

Kommenterer at eldrebølgen i Lødingen vil nå en topp rundt 2021.  

22 23.10 Sametinget 

v/Sametingsrådet 

Sametinget er fornøyd med at UNN omtaler ansvaret for å tilby den 

samiske befolkningen et likeverdig helsetilbud samt at UNN omfattes av 

samelovens språkregler. Sametingsrådet deler UNN syn på viktigheten 

med utdanning, rekruttering og stabilisering. 

Det påpekes at det samiske perspektiv ikke er godt nok ivaretatt i 

strategien. 

Forslag til endring: 

Avsn.4.1: Presisering av tolketjenesten til samiske pasienter.  

Avsn. 4.2: UNNs strategiplan må si noe om hvilke forutsetninger som må 

være tilstede for å sikre samiske pasienters brukermedvirkning.  

Avsn. 4.3: UNN må ivareta samiske språkregler når avtaler inngås med 

kommuner innenfor forvaltningsområdet  

Avsn. 4.4: UNN må utarbeide løsninger som ivaretar pasientsikkerheten 

for samisktalende pasienter 

Avsn.4.5: Finne løsninger på å gjøre dokumentert kunnskap om samisk 

helse og forskningsresultat kjent og mer tilgjengelig.  

Peker på viktigheten av å rekruttere samiskspråklige ansatte.  

UNNs ansvar for å sørge for at 

kommunikasjon til den samiske befolkningen 

kan skje på samisk er omtalt i 4.3. Ikke gjort 

andre endringer. 

23 23.10 Fylkestinget, Troms 

fylkekommune 

Fylkestinget anser utkast til strategiskutviklingsplan som et godt redskap 

for den videre utvikling av sykehuset. Fylkestinget påpeker viktigheten av 

at det opprettes av lærlingeplasser for helsefagarbeidere. UNN må fortsatt 

ha ansvar for tjenesten ved sykestuene i Nord-Troms. Det foreslås 

opprettet et samarbeidsorgan inne rus- og psykiatrifeltet (OSO). 

 

Lærlingeplasser er omtalt generelt. 

Lokalmedisinske sentere er omtalt. 

 

24 21.10 Det helsevitenskaplige 

fakultet, UiT 

Helsefak vil berømme UNN for en utviklingsplan som er i trå med 

nasjonale og regionale helsepolitiske føringer. Helsefak støtter UNN 

strategi om etablering av større forskermiljøer og tematiske områder. 

Anbefaler UNN å plassere seg tydelig i forhold til satsninger og føringer i 

Endring av begreper ord er tatt til følge (3.7) 

Bruk av fotnoter vil gjennomgås i forbindelse 

med kvalitetssikringen av dokumentet.  



HelseOmsorg21. Helsefak er svært fornøyd med den tydelige prioritering 

av kvalitet i utdanningene. 

Foreslår endret tekst på enkelte steder:  

Kap. 2: Ønsker å ha inn forskning som et av hovedmålene for UNN  

Avsn.3.7: Anbefaler å bytte ord ”bestiller” mot” premissleverandør”. 

Ønsker også at Felles utdanningsutvalg omtales i dokumentet.  

Avsn.5: Savner en tydeliggjøring av grunn- og videreutdanningens plass i 

de prioriterte helsetilbudene (praksisplasser) 

Generelt: Anbefalinger om bruk av fotnote, referanseliste og forkortelser. 

 

25 17.okt Høgskolen i Narvik Høgskolen i Narvik (HIN) ber om at funksjonene ved UNN Narvik 

videreføres og videreutvikles. Det forutsettes at akutt kirurgisk tilbud og 

fødeavdeling opprettholdes. HIN er fornøyd med at UNN satser på gode 

på gode praksisplasser og forutsetter at nye helse- og sykehusplan 

inkluderer utdanningsinstitusjoner. 

Savner en beskrivelse om kriser og katastrofer i planen.  

Forslag til endring: 

Avsn. 4.4: Ønsker omtale av utdanningskvalitet.  

Avsn. 4.6: HIN ønsker et nærere samarbeid med UNN om forskning og 

utvikling og ber om at dette blir tydeliggjort i dokumentet. Dokumentet 

bør omtale forskning i samarbeid med lokalsykehusene.  

 

Tatt inn omtale av kriser og katastrofer (kap 

1).  Reformulert punktet om samarbeid 

mellom UNN og utdanningsinstitusjonene 

(avsn.4.6) 

26 21.10 Finmarkssykehuset Mener UNN har utarbeidet en oversiktlig og lettlest strategisk 

utviklingsplan, som Finnmarkssykehuset i all hovedsak stiller seg bak. 

Særlig fornøyd med at UNN fortsatt vil ha en ledende rolle i drift og 

videreutvikling av faglige nettverk, fagutvikling og 

kompetanseoppbygging i helseregionen. Har enkelte innspill når det 

gjelder kompetanseutvikling til kommunene: 

- UNNs ansvar for kompetanseoverføring til kommunene i forbindelse 

Skrevet tydeligere om å fastlegge 

samarbeidsformer mellom helseforetakene 

(4.3). 

Har foreslått nytt prioritert helsetilbud 

knyttet til kronikere og pasienter med 

sammensatte lidelser (nytt avsn. 5.4).  

 



med endrede roller bør tydeliggjøres (4.3).  

- Det bør skrives mer om hvordan UNN ønsker å utvikle et tettere 

samarbeid med de andre helseforetakene i Region Nord, herunder 

møteplasser og kontaktpunkter (4.3) 

- Savner omtale i kap. 5 av pasienter med sammensatte og kroniske 

tilstander. 

27 21.10 Nordlandssykehuset Utkastet har vært til høring i de ulike fagmiljøene ved sykehuset. Det er 

gitt kommentarer til enkelte avsnitt i utkastet, bl.a.: 

- Det er et mål å hindre pasientlekkasje til andre regioner gjennom et 

høyt behandlingsnivå i UNNs regionfunksjoner (4.1) 

- Presisere UNNs regionale funksjoner (4.3).  

- Avtaler mellom UNN og helseforetakene i regionen må bygge 

gjeldende funksjonsfordeling og gjeldende retningslinjer fra Helse 

Nord (4.4) 

- UNN har en rolle for å dekke behovet for helsepersonell ved de andre 

helseforetakene i Nord-Norge (4.5).  Forslag til dette: Fremstå som en 

faglig spennende arbeidsplass som universitetssykehus/ 

utdanningsinstitusjon, holde et høyt faglig nivå, unngå intern 

konkurranse om arbeidskraft i regionen og føre en bevisst 

lønnspolitikk.  

- UNN bør ha som mål å yte en støttefunksjon for forskning ved de 

andre helseforetakene i regionen, i samarbeid med UiT. 

Beskrevet regionale funksjoner tydeligere 

(4.3) 

Skrevet tydeligere om å fastlegge 

samarbeidsformer mellom helseforetakene 

(4.3). 

Tatt inn ny tekst om UNNs ansvar for å 

medvirke til rekruttering i landsdelen (4.5). 

     

       

 


