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Bakgrunn 
 
I samband med sjukehusreformen er det ønskjeleg å reflektere det nye helsekartet, også når 
ein vel namn på driftseiningane. Ein bør såleis unngå nemningar som sentralsjukehus eller 
fylkessjukehus. Dersom noverande namn kan vidareførast innanfor dei retningslinene som blir 
valde, vil dette truleg vere den beste løysinga både når det gjeld kostnader og 
gjenkjenningseffekt.  
 
Kommentar 
  
Når ein vurderer eit framtidig namneskifte, er det viktigaste utgangspunktet at namnet på 
sjukehuset / driftseininga skal vere tydeleg, kort og enkelt slik at brukarane ikkje mistyder 
namnet. Også her er det viktig at ein byggjer på dei same prinsippa i heile regionen.  
Det enklaste og mest oversiktlege for brukaren er at ein tek utgangspunkt i namnet på den 
geografiske staden  / området der eininga er lokalisert. Dersom dette prinsippet i einskilde 
høve  fører til at brukaren blir villeia, er det rom for å velje eit anna namn, gjerne tufta på 
historiske hendingar. 
 
Språkrådet tilrår at stadnamnet blir nemnt først, til dømes Nordfjord Sjukehus. Alternativt kan 
ein bruke nemninga Sjukehuset på Nordfjordeid eller Sjukehuset i Nordfjord. Begge desse 
nemningane er i tråd med norsk namneskikk.  Nemninga Sjukehuset Nordfjord vert frårådd av 
Språkrådet. 
 
Også ulike språkformer vert diskutert. Forma sjukehus er den einaste gangbare målforma på 
nynorsk, medan både forma sjukehus og sykehus er tillete på bokmål  
Helse-Noreg må ha som hovudline at ord med norske røter skal nyttast. Denne ståstaden gjer 
at det blir mindre aktuelt å bruke orda klinikk og hospital. 
  
 
Forslag til vedtak 
 
1:  Styret i Helse Vest tilrår at noverande namn på driftseiningar blir vidareført så langt råd er. 
2:  Ved skifte av namn på driftseingar skal ein  ta utgangspunkt i det geografiske området / 
staden der eininga er lokalisert. Dersom eit geografisk namn kan føre til at brukarane vert 
villeia,  skal ein velje namn i tråd med lokalhistoriske hendingar og namneskikk. 



 

3:  Ordet sjukehus / sykehus skal nyttast framfor hospital eller klinikk. 
4: Styret i det einskilde helseforetaket gjer endeleg vedtak om namn på sine respektive 
driftseiningar. 
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