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Innspill fra Narvik kommune til Nasjonal helse- og sykehusplan 

2024 – 2027 (Nasjonal helse- og samhandlingsplan) 
 

Viser til brev fra HOD datert 21.september 2021 der kommunene gis mulighet til å komme 
med innspill til arbeidet med nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027. Narvik 
kommune har deltatt i arbeid med felles innspill fra Strategisk samarbeidsutvalg for 
Helsefellesskapet Troms og Ofoten. I tillegg ønsker vi å gi noen ytterligere innspill fra vårt 
perspektiv som vertskommune for et lokalsykehus. 
 
I nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 ble begrepet vurderings- og 
stabiliseringskompetanse brukt om inndeling av akuttfunksjoner til de ulike lokalsykehusene i 
et helseforetak. Dette begrepet må tas ut. Narvik kommune vil spille inn at vi anser det som 
avgjørende at et lokalsykehus oppfyller basalbehovene til befolkningen og dermed må det 
være et fullverdig akuttilbud innenfor føde/ gyn, indremedisin, anestesi, bløtdelskirurgi; 
herunder gastrokirurgi og urologi samt akutt ortopedi.  
 
Narvik kommune vurderer det som viktig å ha lokalsykehus med robuste fagmiljø over tid. 
For oss betyr dette å sikre et nødvendig antall utdanningsstillinger for LIS 1, 2 og 3,  blant 
annet for å sikre en god underskog av framtidige overleger. Det betyr at aktiviteten i 
lokalsykehuset må være både generell, men også tilstrekkelig spesialisert slik at de ulike 
utdanningsstillingene får fylt sine læringsmål. Enten fullt ut ved lokalsykehuset eller i et 
kombinasjonsløp. Videre må det være en forutsigbarhet i funksjonsfordelingen mellom 
sykehusene i helsefellesskapet, og mellom helsefellesskap, slik at en unngår usikkerhet for 
et tilbud med mulig forvitring av fagmiljø. Lokalsykehusfunksjonen må være tydelig. Dette 
har betydning både for rekruttering og stabilisering av leger, men også for annet personell. 
For stor grad av regionalisering av kirurgi vil føre til lengre ventelister framfor å utnytte den 
kirurgiske kapasiteten i lokalsykehusene fullt ut. Vi forventer for eksempel at nye UNN Narvik 
sin kapasitet med seks operasjonsstuer blir godt utnyttet. Funksjonsfordeling mellom 
sykehusene i helseforetakene skal sikre god utnyttelse av fagpersoner og lokaler- til beste 
for pasientene og robuste lokalsykehus. Narvik kommune har høye ambisjoner for hva som 
skal inngå av tjenester i nye UNN Narvik og at det skal være en attraktiv arbeidsplass.  
 
Under arbeidet med bygging av nytt sykehus i Narvik og kommunalt Helsehus er det 
avdekket mange interessante samarbeidsmuligheter. Det kjøres nå både felles 
byggeprosjekt og organisasjonsutviklingsprosess, og det vurderes som avgjørende for et 
godt samlet resultat. Samtidig avdekkes det rigiditet i blant annet Husbankens 
finansieringsmodell for plasser til heldøgns- pleie og omsorg. Den tar ikke inn over seg 
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behov for lokaler for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste eller 
nødvendige spesialrom for pasientrettet aktivitet som skal foregå i et Helsehus/forsterket 
korttidsavdeling. Dette ber Narvik kommune Helse- og omsorgsdepartementet ha særlig 
oppmerksomhet på i ny Helse- og samhandlingsplan. 
 
Narvik kommune mener det blir viktig at strategier som framkommer i Nasjonal helse- og 
samhandlingsplan må bli synlig i helseforetakene sine Strategiske utviklingsplaner. Da det er 
ønskelig å prioritere utvikling av tjenester til pasienter som trenger tjenester fra både 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, må planarbeidet 
være tuftet på felles planlegging og utvikling.  
 
For innbyggere i vår region er det viktig med et bærekraftig lokalsykehus med alle akutte 
funksjoner for å dekke befolkningens behov. Narvik kommune forventer en nasjonal helse- 
og samhandlingsplan som tydelig bidrar til å sikre dette. 
 

 

 

 

Med hilsen 

 

Heidi Eriksen Laksaa 

Omsorg og mestring 
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