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Det er store utfordringer i det praktiske arbeidet i prosjekt ITMS. Per i dag skisseres minimalt med 

sivil-militært sambruk av areal, noe som gjør det totale arealet i ITMS større enn det kunne blitt med 

mer sambruk. Forsvaret vil ha sitt areal i en egen del av bygget, og utformet etter deres standard for 

sanitetsbygg som ikke ivaretar krav til universell utforming – og dermed begrenser mulighet for 

fleksibel bruk. Ambisjonen om å realisere samfunnsøkonomiske synergieffekter ved å utnytte felles 

funksjoner, areal og infrastruktur, samt kompetanse- og tjenesteutveksling mellom tjenesteenhetene 

synes per i dag vanskelig. 

UNN sendte i går et brev til Helse Nord hvor det fremkommer at det er ulik forståelse av prosjektets 

mandat og forutsetninger. Disse er forsøkt tydeliggjort. I et møte mellom sjef for Forsvarets sanitet 

(FSAN) Jan Sommerfelt-Pettersen og administrerende direktør UNN Tor Ingebrigtsen ble det avklart 

at FSAN ikke anser seg som part med plikt til å etterleve samhandlingsreformen. Videre ble det 

bekreftet at FSAN ikke planlegger å sentralisere garnisonshelsetjenesten i ITMS. UNN oppfatter dette 

som et brudd på de politiske føringer som ble lagt til grunn for etableringen av ITMS, og velger derfor 

å stoppe videre aktivitet i prosjektarbeidet inntil en avklaring om prosjektets mandat gjøres. 

Det tvinger seg fram et behov for avklaring av prosjektets mandat, og denne avklaringen søkes hos 

Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Prosjekteier vil umiddelbart rette en 

henvendelse til FD og HOD om et felles møte angående saken.  

Inntil videre stoppes aktiviteten i prosjektet, men det er håp om en rask avklaring som resulterer i at 

prosjektet kan føres videre med mål om å etablere konstruktive og fremtidsrettede løsninger hvor 

det trekkes veksler på de positive synergier som kan skapes gjennom et godt samarbeid. 

Samhandlingsløsninger vil være det beste for befolkningen i området – både sivile og militære. 
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