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Sentralisering av sykestuene i Nord-Troms – et ultimatum fra Helse Nord! 

Skjervøy kommune har mottatt et brev fra Helse Nord angående finansiering og organisering av 

sykestuesenger i Nord-Troms. I punkt 1 står følgende:” Helse Nord RHF har etter nøye overveielser 

funnet å kunne videreføre nåværende finansieringsordning også i 2016. Forutsetningen for dette er 

at arbeidet med å samlokalisere samtlige sykestuesenger i Nord-Troms til en felles sykestue i 

Nordreisa (Sonjatun) starter omgående og fullføres innen årets utgang.” 

Skjervøy formannskap har ingen forståelse for at Helse Nord skriver et slikt brev, utformet nærmest 

som en trussel overfor våre fire sykestuekommuner. Vi er midt i en prosess hvor politikere i regionen 

og på Stortinget er engasjert i saken, og vi står foran en valgkamp hvor denne saken vil bli satt på 

dagsorden.  Sykestua i Skjervøy er ”hellig” for folk i vår kommune og i regionen - ingen tror på alvor 

at den vil bli tatt fra oss.   

Aldri har det vært brukt så mye krefter for å opprettholde en tjeneste som i denne saken. Vi har både 

tverrpolitisk aksjonsgruppe lokalt i Skjervøy og regionalt i de fire Nord-Troms kommunene som driver 

sykestuer. Vi har fagfolk med oss på alle nivå i våre kommuner på at det beste for vår region er å 

beholde sykestuene i kommunene uten å drive en ”molbopolitikk” med å frakte pasienter fram og 

tilbake i regionen og til UNN.  

Helse Nord /UNN har jobbet mot kommunene for å få til samlokalisering av KAD senger i 

nærliggende kommuner, som man etter eget utsagn har lyktes i med unntak av i Nord Troms. Det har 

vært liten vilje til å se at det finnes spesielle forhold i Nord-Troms som tilsier at det er fornuftig med 

en mer desentralisert struktur. Behovet for samlokalisering begrunnes med større fagmiljø og lettere 

rekruttering av personell til større fagmiljøer. De tar ingen minuser ved samlokalisering som vi mener 

tilsier at det vil være fortsatt behov for desentralisert struktur på øyeblikkelig hjelp og 

sykestuesenger i Nord-Troms.  

Noen av de viktigste argumentene mot sentralisering til Nordreisa er:  

 Store mangler ved viktige veier medfører at kommunene veldig ofte ikke kan nå Nordreisa 
med bil mange dager i løpet av vinteren, Kvænangsfjellet er svært ofte stengt i lengre 
perioder, Langbakken til Skjervøy er ofte blokkert av trailere selv når det er godt vær, men 
glatt. Det samme gjelder Sørkjosfjellet. Kågen er stengt i perioder på grunn av uvær. Som 
regel vil det når det er stengt ikke være mulig å komme frem med helikopter heller på grunn 
av uvær og redusert sikt.  

 De geografiske avstandene fra fylkesgrensen til Finnmark, fra Kåfjorddalen og fra Årviksand 
på Arnøy sammen med samferdselsutfordringene i regionene burde være nok til å 
konkludere med at et sentralisert øyeblikkelig hjelp tilbud ikke gir en forsvarlig beredskap for 
nabokommunene. 

 Sentralisering vil gi et enormt behov for pasienttransport fra nabokommunene inn til 
Nordreisa. Det vil sannsynligvis være for få ambulanser i Nord Troms, selv om drosjenæringa 
vil tjene store penger på å transportere pasienter til Nordreisa. Nødvendige økninger og 
utgifter til transport vil sannsynligvis bli langt dyrere som å beholde dagens desentraliserte 
struktur. 

 Kommunelege 1 i Nordreisa har klart sagt at Nordreisa ikke har kapasitet til å gi et forsvarlig 
tilbud til nabokommunene.  



Oppsummerer en argumentene må konklusjonen bli at det ikke er mulig å gi et forsvarlig 

beredskapstilbud hele året, uten å fortsette med den desentraliserte strukturen som er etablert i 

regionen.  Det er ufattelig at direktøren i Helse Nord ikke har nevnt et eneste av disse momentene 

som taler for å beholde dagens struktur i sitt brev til Helse- og omsorgsdepartementet 

Skjervøy formannskap etterlyser en økonomisk og faglig begrunnelse hvor både distriktene og 

fagetatene møtes og høres for så å komme til en konklusjon etter en prosess.  Et skikkelig 

samfunnsregnskap og en konsekvensanalyse hvor alle parter høres og regnes som likeverdige parter, 

må utredes.  

Skjervøy formannskap krever å bli tatt på alvor i denne saken og tar avstand fra denne type 

behandling. 
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