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Uttalelse fra Skjervøy kommunestyre vedrørende sykestuene i Nord-Troms 

 

Sender vedtak fra Skjervøy kommunestyre, den 16. desember 2015. 

 

Vedtaket var enstemmig vedtatt og sier som følger: 

 

Kommunestyret ser positivt på et møte mellom Helse Nord RHF, UNN HF og kommunene i Nord 

Troms. 

 

Det forutsettes at dette er et møte mellom likeverdige parter som preges av dialog og samhandling. 

Det forutsettes at møtet kan vurdere hvordan sykestuetilbudet kan opprettholdes i alle de fire Nord 

- Troms kommunene og ikke bare samlokalisering til en lokasjon. 

 

Kommunestyret forutsetter en møteagenda hvor Nord - Troms kommunene legger frem en 

evaluering av sykestuedrifta og også presenterer et samfunnsregnskap med utgangspunkt i å 

opprettholde sykestuer i alle fire kommunene. 

 

Bakgrunnen for forslaget til vedtak: 

 

Det vises til brev fra Helse Nord datert 04.12.15 til Nord-Troms Regionråd hvor det innkalles til 

møte mellom Helse Nord RHF, UNN HF og kommunene i Nord-Troms vedr. finansiering av 

sykestuer den 8.januar 2016. 

 

Helse Nord skriver: "I henhold til tidligere avtale vil sykestuesengene finansieres i 2016, under 

forutsetning av at disse samles på DMS i Nordreisa." 
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Helse-Nord skriver i brev til helse- og omsorgsdepartement 26.05.15 slik i 1. avsnitt: "Helse Nord 

har etter nøye overveielser funnet å kunne videreføre nåværende finansieringsordning også i 2016. 

Forutsetningen for dette er at arbeidet med å samlokalisere samtlige sykestuesenger i Nord-Troms 

til en felles sykestue i Nordreisa(Sonjatun) starter omgående og fullføres innen årets utgang". 

Skjervøy formannskap behandlet Helse Nord sitt brev datert 26.05.15 i møte 01.06.15 og fattet 

vedtak som ble oversendt Helse Nord. I vedtaket fremgår bl.a.: " Skjervøy formannskap har ingen 

forståelse for at Helse Nord skriver et slikt brev, utformet nærmest som en trussel overfor våre 4 

sykestuer." Videre i vedtaket følger argumentasjon for opprettholdelse av de 4 sykestuene og en 

beskrivelse av de uheldige konsekvensene ved en sentralisering av sykestuesengene til Nordreisa.   

 

Vi oppfatter det som særdeles uheldig at Helse Nord ikke i det hele tatt forholder seg til 1) Skjervøy 

formannskaps vedtak av 01.06.15, 2) Helse- og omsorgskomitéens behandling av 

representantforslag om sykestuer dok. 8:84 S(2014-2015) og Helseministerens uttalelse om 

nødvendigheten av dialog mellom partene.  

                                  

Det vises i brevet fra Helse Nord til en avtale som ingen i Nord Troms kommunene kjenner til. Og 

det konkluderes med at kommunene skal få midler i 2016 under forutsetning av sykestuesengene 

samles under DMS i Nordreisa.  Dette i seg selv en umulig tanke ettersom arbeidet med en 

samlokalisering ikke har startet pr. utgangen av 2015. 

 

Dette oppfattes som et ultimatum, et diktat, og er totalt i konflikt med tanken om samhandling, 

samarbeid og dialog som er bærende prinsipper i Samhandlingsreformen. 

 

Skjervøy kommune ser  frem til et møte med Helse Nord RHF/UNN HF. Vi forutsetter at dette 

møtet skal bære preg av dialog hvor kommunene får mulighet til å legge frem begrunnelser for 

opprettholdelse av en desentralisert modell for Nord-Troms, evaluering av sykestuedrifta som 

inneholder antall pasienter, pasientbehandling, diagnoser, mottak av utskrivningsklare pasienter 

og ikke minst et samfunnsregnskap hvor alle økonomiske elementer trekkes inn. 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ørjan Albrigtsen 

Ordfører 

 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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Dette brev sendes til: 

Styre i UNN    

Jorhill Andreassen    

HelseNord    

Bjørn Kaldhol    

Lars Vørland    

Karin Paulke    
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