
 

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE 
Postboks 350 

 

 
 
Postadresse: Postboks 350, 9171 Longyearbyen Telefon: 79 02 21 50 Bank: 4750.15.73333 
Besøksadresse: Næringsbygget Tlf. direkte 79 02 21 53 Org.nr.: 984 047 851 
E-post: postmottak@lokalstyre.no Telefaks: 79 02 21 51 Internett: www.lokalstyre.no 
 

 
 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 
0030  OSLO 

postmottak@hod.dep.no 
 
 
 
Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler Dato: 
 2010/105-5-G70  Ivar Undheim 17.1.2011 
 

Høring – forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov  

Longyearbyen lokalstyre ble opprette i 2002 som et folkevalgt organ for Longyearbyen 
lokalplanområde og som etter hvert har fått i oppgave og ivaretar de samme oppgavene som 
en kommune, med unntak av helse- og sosialtjenestene.  
 
Longyearbyen lokalstyre er ikke høringsinstans til forslaget til ny kommunal helse- og 
omsorgslov. Longyearbyen lokalstyre er heller ikke tillagt ansvar for innbyggerne i 
Longyearbyens helse- og omsorgstjenester.  
 
En finner heller ikke at helse- og omsorgstilbudet på Svalbard er omtalt i høringsdokumentet 
ut over at det i forslaget til lov er gitt en fullmakt i § 1-2, 3. ledd. 
 
§ 1-2. Lovens virkeområde 
Loven gjelder for helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes i riket av kommunen og private som 
har avtale med kommunen når ikke annet følger av de enkelte bestemmelsene i loven. 
Departementet kan ved forskrift eller i det enkelte tilfellet bestemme hva som er helse- og 
omsorgtjenester etter loven her. 
Kongen kan gi forskrifter om lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen og kan fastsette særlige 
regler under hensyn til de stedlige forhold. Kongen kan bestemme om og i hvilken utstrekning 
bestemmelser gitt i loven her skal gjelde på norske skip i utenriksfart, i norske sivile luftfartøyer i 
internasjonal trafikk og på installasjoner og fartøy i arbeid på den norske kontinentalsokkelen. 
 
 
Longyearbyen lokalstyre drøftet helsetilbudet i Longyearbyen i sitt møte 21. september 2010 
og vedtok enstemmig: 
 

Longyearbyen lokalstyret ber Helse Nord vurdere hvilket helsetilbud det bør være i 
Longyearbyen. 

 
Særlig bør det vurderes hvilket helsetilbud befolkningen i Longyearbyen bør ha innenfor 
forebyggende og psykisk helsevern. Tilbudet må også ses på bakgrunn av de spesielle 
forholdene som råder både geografisk og at det ikke foreligger noe primærhelsetilbud i 
Longyearbyen slik som i en kommune. 

 
I brev av 22. september 2010 ba Longyearbyen lokalstyre om et møte med Helse Nord HFT, 
uten at noe slik møte har komt i stand pr januar 2011. 
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I Longyearbyen er det Longyearbyen sykehus som yter helsetjenester til befolkningen. 
Longyearbyen sykehus er tilknyttet Universitetssykehuset Nord-Norge HF. UNN er igjen en 
del av Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) som har ansvar for spesialisthelsetjenesten i 
Nord-Norge og Svalbard.  
 
Longyearbyen sykehus yter både primær- og spesialisthelsetjenester og er et akuttmedisinsk 
beredskapssykehus.  
 
Ved medisinsk poliklinikk undersøkes, behandles og utredes sykdommer og skader av lege. 
Små kirurgiske inngrep kan vanligvis utføres ved poliklinikken av alle legene ved sykehuset. 
Pasienter som trenger utredning eller henvisning til annen spesialist enn det Longyearbyen 
sykehus kan tilby, vil bli henvist til annet sykehus eller spesialist på fastlandet.  
 
Sykehuset har tilbud om spe- og småbarnsundersøkelser samt veiledning til foreldre, og 
vaksinering. Helsestasjonen har også tilbud om svangerskapskontroll. Skolehelsetjenesten er 
en videreføring av helsestasjonsvirksomheten. Bortsett fra helseundersøkelsen ved skolestart, 
foregår undersøkelser og vaksinering av elevene på skolen. 
 
 
 I St.meld. nr. 22 (2008-2009) om Svalbard, s 100 og 101, heter det:  
 

”10.1.5 Tjenestetilbudet, herunder helse- og velferdstjenester  
 
Longyearbyen har over tid gått fra å være et samfunn karakterisert som en «company-town», med 
et ensidig næringsgrunnlag og tjenestetilbud knyttet til kullselskapet Store Norske Spitsbergen 
Kulkompani AS, til gradvis å likne en gjennomsnittlig fastlandskommune på stadig flere områder. 
Utviklingen i næringsgrunnlaget og i tjenestetilbudet er en viktig del av dette. …  
 
Tjenestetilbudet i Longyearbyen forestås av både statlige sentrale og lokale aktører, og av private 
og statlige forretningsforetak. Basislinjen i disse tjenestene ytes via Longyearbyen lokalstyre, 
Sykehuset i Longyearbyen, Sysselmannen på Svalbard, samt flere andre ulike private og statlige 
aktører. … 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avdeling Longyearbyen sykehus, er i første rekke et 
akuttmedisinsk beredskapssykehus. I tillegg foretas det polikliniske undersøkelser, utredninger og 
behandlinger av sykdommer og skader, og det utføres en del mindre og mellomstore planlagte 
operasjoner.  
 
Longyearbyen sykehus yter også en del tjenester som på fastlandet ikke gis ved sykehus. I tillegg til 
allmennlegehjelp sammenlignbart med fastlegenes arbeid på fastlandet, tilbyr sykehuset jordmor- 
og helsesøstertjeneste, fysioterapitjeneste, tannlegetjeneste, herunder tannregulering, 
bedriftshelsetjeneste og optikertjeneste.  
 
Det tilbys også tjenester innenfor barne- og ungdomspsykiatri ved at psykolog/psykiater fra 
fastlandet jevnlig er tilgjengelig for konsultasjon, og for tiden prøves det også ut en tilsvarende 
ordning for voksne.  
 
Det akuttmedisinske tilbudet består av medisinsk nødmeldetjeneste (AMK), øyeblikkelig hjelp 
tjeneste, ambulansetjeneste, redningshelikoptertjeneste (organisert via og i samarbeid med 
Sysselmannen) samt flyambulanse.  
 
Tilbudet som gis ved Longyearbyen sykehus, er ment for bosettingen i Longyearbyen og de andre 
norske bosettingene på øygruppen. Det ytes også akuttmedisinske tjenester til andre som ferdes på 
og rundt øygruppen og de tilstøtende havområdene.” 
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Videre på s 103 og 104:  
 

”10.1.9 Barn og ungdom og deres oppvekstvilkår  
 
Antallet barn og ungdom har vokst i takt med at Longyearbyen har utviklet seg til å bli et moderne 
familiesamfunn. I 2008 var det totalt 372 barn og unge i alderen 0 – 19 år i Longyearbyen, mot 297 
i 2000. Samtidig ser man en tendens til at økningen er størst blant de yngste barna, f.eks. er antall 
barn under 1 år fordoblet fra 2002 til 2008. Den prosentvise andelen fremmedspråklige barn er også 
fordoblet fra skoleåret 2002/2003 og frem til i dag. I skoleåret 2008/2009 var det 12 pst. 
fremmedspråklige elever fra 7 forskjellige nasjoner.  
…  
 
Sosial-, velferds- og helsetjenestetilbudet for barn og unge ytes gjennom en kombinert jordmor- og 
helsesøsterfunksjon på Longyearbyen sykehus, barne- og familietjenesten (som i stor grad utgjør 
tilsvarende tjenester på fastlandet): kommunehelsetjeneste, PPT, sosiale tjenester og 
barneverntjeneste.  
 
Familievernkontorloven ble gjort gjeldende for Svalbard våren 2008. Barne- og 
likestillingsdepartementet samarbeider med de lokale instansene om å opprette tilbudet, som trolig 
vil bli en ambulerende ordning med forankring i familievernkontoret i Tromsø. 
 
Helsesøster- og jordmortjenesten utføres i dag av én person og betjener en rekke tjenester; 
fullverdig skolehelsetjeneste, helsestasjonsvirksomhet for barn og gravide (det er ikke lagt til rette 
for ordinært fødetilbud i Longyearbyen, men gravide følges tett opp pga. den store avstanden til 
nærmeste ordinære fødested), veiledning for familier med tilpasningsproblemer og gjennomføring av 
alle typer vaksinasjoner og kontrollfunksjon sammen med Mattilsynet. Aktivitetsøkningen som 
følger av dette, stiller krav til at denne tjenesten bør vurderes oppgradert. Longyearbyen 
lokalstyre har ansvar for barn og unges velferd gjennom sin kommunelignende funksjon. Dette 
inkluderer også ungdomsarbeid, hvor lokalstyret har organisert seg gjennom fire hovedområder; 
Prosjekt Ung i Longyearbyen, Longyearbyen ungdomsklubb, Longyearbyen ungdomsråd og et 
selvstyrt ungdomshus. Det er bred politisk enighet i LL om å prioritere et godt oppvekstmiljø for 
barn og unge i Longyearbyen, jf. NIBR-rapport 2006:2 Demokrati i motvind. Her fremkommer det 
også at det er på dette området folk mener LL har oppnådd mest etter innføringen av 
lokaldemokratiet.” 
 
Longyearbyen synes å ha et godt tilbud innenfor det somatiske helsetilbudet, med lege på 
vakt til en hver tid. Med lege og sykepleier på utrykning, blir tilbudet svekket. Men ut fra våre 
geografiske forhold synes Longyearbyens befolkning å ha et så bra tilbud som man kan 
forvente på det akuttmedisinske området.  
 
Innenfor det forebyggende helsearbeid og det psykiske helsetilbudet er vurderingene noe 
annerledes.  
 
Det har ikke vært noen styrking av tilbudet når det gjelder helsesøster/jordmor siden stillingen 
ble opprettet. Folketallet i Longyearbyen har vokst mye de siste ti år, fra nyfødt til og med 
videregående skole, er tett på 400 barn og unge.  
 
Det har siden nittitalet vært satset betydelige statlige midler i en opptappingsplan for psykiske 
helse, særlig rettet inn mot kommunesektoren.  
 
På den ene siden skal ikke Longyearbyen være en ”fullsortiments” kommune, på den annen 
side er risikofaktorene innenfor psykisk helse høyere her enn de fleste steder på fastlandet, 
med lang mørketid, lite familienettverk, mye flytting med mer.  
 
Det er så langt en kjenner til ikke opprettet noen stilling i Longyearbyen som følge av 
opptrappingsplanen for psykisk helse.  
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Longyearbyen i 2 ½ år hatt tilbud 11 ganger i året ved klinisk psykolog, gjennom UNN. 
Ordingen tok slutt våren 2010.  
 
Det er vanskelig å si hvilket tilbud innen helsetjenestene og da særlig innenfor psykisk helse 
som vil være det rette i Longyearbyen. Ut fra erfaring synes det tilbudet som nå er, særlig etter 
at det månedlige tilbudet fra klinisk psykolog tok slutt, å være for lite.  
 
Longyearbyen lokalstyre finner det ønskelig at Helse- og omsorgsdepartementet som en 
oppfølgning av ny kommunal helse- og omsorgslovgivning foretar en gjennomgang av 
helsetilbudet på Svalbard/Longyearbyen.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 

 

Kjell Mork Ivar Undheim 
lokalstyreleder administrasjonssjef 
 
 
 
 


