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Styresak 172–2022 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
vedtektsendring – bedriftshelsetjeneste på 
Svalbard 

 

Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å endre vedtektene for Universitetssykehuset Nord 

Norge HF til å ikke omfatte bedriftshelsetjeneste på Svalbard. 
 

2. Endringen i Universitetssykehuset Nord Norge HFs vedtekter stadfestes i 
foretaksmøtet, jf. vedtektenes § 14.  

 
 
Bodø, 12. november 2022 
 
 
Hilde Rolandsen 
fung. administrerende direktør 
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Bakgrunn 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) har det samlede ansvaret for 
helsetjenestene på Svalbard – både primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenester.  
Helsetjenestene på Svalbard er blant annet regulert i Forskrift om anvendelse av 
helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen (vedlegg 2). Denne omtaler ikke 
bedriftshelsetjenester. 
 

I vedtektene for Universitetssykehuset Nord-Norge HF § 5 (vedlegg 1) heter det blant 

annet:  

Gjennom Longyearbyen sykehus skal virksomheten levere tilfredsstillende helsetjeneste til 
den norske befolkningen og alle som ferdes på og rundt Svalbard. […] Virksomheten 
omfatter tjenester blant annet innen: […] for Svalbard også 1. og 2. linjetjenester, dvs. 
tjenester tilsvarende et helsesenter på fastlandet, herunder også akuttmedisinsk 
beredskap, bedriftshelsetjeneste og tannhelsetjeneste. 
 
Beslutningsgrunnlag 
UNN har i regi av Longyearbyen sykehus levert bedriftshelsetjenester til selvkost til 
bedrifter på Svalbard. Avtalen om bedriftshelsetjeneste har en gjensidig oppsigelsesfrist 
på seks måneder. 
 
Både bedriftssykepleier og bedriftsfysioterapeut har sagt opp sine stillinger. 
Medlemsbedriftene i ordningen er informert om utfordringene og begrenset kapasitet i 
brev datert 22. april 2022. Sysselmesteren varslet i mars 2022 at de ville si opp avtalen 
med Longyearbyen sykehus med formål å gå ut på anbud. Longyearbyen lokalstyre ble 
også informert i møte 2. juni 2022 om situasjonen rundt bedriftshelsetjenesten og har 
iverksatt innhenting av anbud fra andre leverandører av bedriftshelsetjenester for sine 
240 ansatte. 
 
Følgende bedrifter har sagt opp avtalen: Sysselmesteren på Svalbard, Statsbygg, 
Assemblin, Avinor Flysikring, Statens Kartverk Ny-Ålesund; totalt 92 ansatte. 
 
På bakgrunn av de beskrevne forholdene vurderer UNN å avvikle bedriftshelsetjenesten 
i regi av Longyearbyen sykehus. Avvikling av bedriftshelsetjeneste i regi av 
Longyearbyen sykehus vil kreve endring i vedtektene for Universitetssykehuset Nord 
Norge HF.   
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er konsulert. HOD åpner i brev (eller epost?) 

datert 25. juli 2022 for å avvikle ordningen med bedriftshelsetjeneste i regi av 

Longyearbyen sykehus, som følger: 

Det vises til Helse Nord RHFs forespørsel til HOD om videre drift av bedriftshelsetjeneste 

ved Longyearbyen sykehus. Det vises videre til at på grunn av oppsigelser fra 

nøkkelpersonell og oppsigelse av avtale med Sysselmesteren har sykehuset kommet til et 

punkt der videre drift må vurderes. Helse Nord RHF har reist spørsmål til HOD om det 

ligger føringer for videre drift av bedriftshelsetjeneste for private bedrifter på Svalbard. 

 

Etter en gjennomgang i HOD så er det opp til Helse Nord RHF å vurdere videre drift av 

bedriftshelsetjeneste på Svalbard i regi av Longyearbyen sykehus. Det legges til grunn at 
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det lovpålagte kravet om at arbeidsgivere på Svalbard skal være tilknyttet 

bedriftshelsetjeneste, kan oppfylles ved at de inngår avtaler med eksterne leverandører av 

slike tjenester. Den enkelte virksomhet har selv ansvaret for dette.  

 

HOD har i forbindelse med vurderingen av spørsmålet også forelagt forslaget til tilrådning 

for Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Polaravdelingen i Justis- og 

beredskapsdepartementet. De hadde ingen merknader. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norges vedtekter, § 5, fjerde avsnitt siste kulepunkt foreslås 
endret fra: 
 
Virksomheten omfatter tjenester blant annet innen: 
• psykisk helsevern 
• somatiske helsetjenester 
• ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport, herunder drift av 

redningshelikopter på Svalbard bemannet med personell fra Longyearbyen sykehus 
• rehabilitering og habilitering 
• radiologi og laboratoriemedisin 
• tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 
• helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant 

beredskapsmyndighet 
• sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid 
• for Svalbard også 1. og 2. linjetjenester, dvs. tjenester tilsvarende et helsesenter på 

fastlandet, herunder også akuttmedisinsk beredskap, bedriftshelsetjeneste og 
tannhelsetjeneste. 

 
 
Til:  
 
Virksomheten omfatter tjenester blant annet innen: 
• psykisk helsevern 
• somatiske helsetjenester 
• ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport, herunder drift av 

redningshelikopter på Svalbard bemannet med personell fra Longyearbyen sykehus 
• rehabilitering og habilitering 
• radiologi og laboratoriemedisin 
• tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 
• helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant 

beredskapsmyndighet 
• sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid 
• for Svalbard også 1. og 2. linjetjenester, dvs. tjenester tilsvarende et helsesenter på 

fastlandet, herunder også akuttmedisinsk beredskap og tannhelsetjeneste. 
 
 

Administrerende direktørs vurdering 
Bedriftshelsetjeneste er i følge Forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for 
Svalbard og Jan Mayen ingen obligatorisk tjeneste fra Longyearbyen sykehus til bedrifter 
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på Svalbard.  Bedriftene har et selvstendig ansvar for å knytte seg til 
bedriftshelsetjeneste ved behov. 
 
Forutsetningene for videre tilbud om bedriftshelsetjeneste i regi av Longyearbyen 
sykehus er vesentlig endret.  Flere medlemsbedrifter i ordningen har sagt opp sine 
avtaler, og rekruttering av nødvendig kompetanse er en utfordring. En moderne 
bedriftshelsetjeneste fordrer et annet innhold enn den tradisjonelle tjenesten som til nå 
har vært tilbudt. 
 
Administrerende direktør anbefaler styret i Helse Nord RHF å endre vedtektene for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF slik at Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan 
avvikle tilbudet om bedriftshelsetjeneste på Svalbard. 
 
 
 
Utrykte vedlegg: 
1. Vedtekter for Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 

https://unn.no/Documents/Styrem%C3%B8ter%20dokumenter/styrevedtekter.pd
f 

2. Forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter på Svalbard og Jan Mayen 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-
747?q=Forskrift%20om%20anvendelse%20av%20helselover 
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