
 

Møtedato: 18. april 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-27/012        Bodø, 7.4.2017 
 

Styresak 41-2017/5 Uttalelse fra aksjonskomiteen for Narvik 

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

 
 
Se vedlagt kopi. 
 

 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
18APR2017 - saksdokumenter

side 18



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Aksjonskomiteen for Narvik sykehus 5.april 2017 
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