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Styresak 21-2022/7 Spørsmål besvart i Stortinget: Ortopedisk 

beredskap UNN Narvik 

 
Formål 
I denne saken orienteres styret om spørsmål besvart i Stortinget med relevans for 
foretaksgruppa Helse Nord. 
 
Innledning 
Helse- og omsorgsministeren har skriftlig til Stortinget besvart spørsmål om den 
økonomiske situasjonen i Nordlandssykehuset. Spørsmålet er stilt av Mona Fagerås 
(SV) og besvart 16. desember 2021.  
 
Spørsmål 
Mona Fagerås (SV): Vil statsråden følge dette opp, sikre at det blir ortopedisk 
akuttberedskap ved UNN Narvik, slik at eldre med lårbeinsbrudd- eller hoftebrudd 
slipper lange og anstrengende turer til Harstad, slik tidligere helseminister Bent Høie 
forsikret? 
 
Begrunnelse 
Ledelsen ved UNN har besluttet å redusere den kirurgiske akuttberedskapen innen 
ortopedi til kl. 19.00 ved UNN Narvik. Dette er i strid med de vedtak og intensjoner som 
har lagt til grunn i vedtak fattet i foretaksmøter og uttalt av tidligere helseminister. 
Det har skapt sterke reaksjoner i kommunene i sykehusområdet da beslutningen vil 
ramme særlig eldre pasienter som må transporteres til Harstad sykehus i tilfeller som 
krever akutte inngrep. 
 
Daværende helseminister Bent Høie uttalte til avisen Fremover den 24.04.2017 
følgende etter foretaksmøte hvor dette var behandle, sitat: Det er ingen grunn til 
bekymring. Når det gjelder ortopedi, er det besluttet en døgnberedskap. Det forklarer han 
med at blant andre eldre med lårbeins- eller hoftebrudd, skal slippe lange og 
anstrengende turer til Harstad – slik det har vært i en lang. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: For å belyse den aktuelle situasjonen representanten Fagerås tar opp i 
sitt spørsmål, er det innhentet en kommentar fra Helse Nord RHF. De opplyser at 
Universitetssykehuset Nord-Norges (UNN) lokalisasjon i Narvik, har hatt en begrenset 
ortopedisk vaktordning frem til kl. 19.00 på mandag til torsdag siden 2016. Ut over 

Styremøte i Helse Nord RHF
23. februar 2022 - innkalling og saksdokumenter

146 



 2 

dette ivaretas ortopediske pasienter hele døgnet av den kirurgiske vaktlinjen i UNN 
Narvik med støtte fra ortopedisk vaktlinje i UNN Harstad og UNN Tromsø. 
 
I forbindelse med pandemien ble det i mars 2020 innført en ortopedisk døgnberedskap 
i UNN Narvik for å slippe overføring av pasienter mellom UNNs ulike lokalisasjoner. 
Dette ble gjort av smittevernhensyn og var et midlertidig koronatiltak. Dette 
midlertidige tiltaket ble besluttet avviklet på forsommeren i år. Det er altså ikke slik at 
UNN har tatt bort en ordinært etablert vaktordning, men de har besluttet å avslutte et 
midlertidig koronarelatert tiltak. 
 
En arbeidsgruppe ved UNN arbeider nå med å se på en fremtidig ortopedisk 
vaktordning i Narvik. Dette arbeidet skal etter planen være ferdigstilt i løpet av våren 
2022. Formålet med denne prosessen er å se på en hensiktsmessig organisering av den 
ortopediske beredskapen for UNN Narvik, i tråd med de føringer som er gitt gjennom 
blant annet tidligere foretaksmøte i Helse Nord RHF, og som det også refereres til fra 
representanten Fagerås. Innføring av en eventuell utvidet beredskapsordning må skje 
innenfor de til enhver tid tilgjengelige personellressurser og gitte økonomiske rammer. 
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