
Høringssvar til Helgelandssykehuset 2025     28.feb 2019 
 
Viser til høringsbrev fra sykehuset datert 29.11.18, med høringsfrist 1.3.19. Høringen gjelder 
ressursgruppas foreløpige rapport med anbefaling for struktur og lokalisering av framtidas  
Helgelandssykehus.  
 
Lurøy Kystparti, Lurøy Krf og Lurøy Frp ønsker med dette å besvare høringen.  
 
VI er bekymret for konsekvensene for framtidens spesialisthelsetjenestetilbud på Helgeland, dersom 
så viktige beslutninger skal tas på et så tynt grunnlag som rapporten fra ressursgruppa faktisk er. 
Store områder er ikke omtalt, som økonomi, fødetilbud og psykisk helse.   
 
Vi mener at viktigheten av god nok tilgjengelighet til akuttmedisinsk hjelp for pasientene i hele 
regionen  er underkommunisert i rapporten. Tryggheten om å nå hjelp når man trenger det er en 
forutsetning for opplevelsen av likeverdige helsetjenester for befolkningen på Helgeland. Lurøy 
kommune, med sin desentraliserte struktur og spredte befolkning, lokalisert på øyer og fastland, er 
avhengig av en forutsigbar og trygg spesialisthelsetjeneste, der befolkningen kan stole på at det er 
mulig å få akuttmedisinsk hjelp når man virkelig trenger det, uavhengig av vær, vind og føreforhold. 
Dette er også viktig for rekrutteringen av helsepersonell til kommunehelsetjenesten i distriktene.  
 
VI ønsker at dagens ordning med to fullverdige akuttsykehus i Sandnessjøen og Mo i Rana 
videreføres. Dette vil gi best mulig tilgjengelighet til akuttmedisinske tjenester til hele Helgelands 
befolkning.   
 
VI støtter IKKE to-sykehusmodellen med ett fullverdig akuttsykehus, og et mindre sykehus uten 
fullverdig akuttberedskap (akuttkirurgisk funksjon). Vi mener at etableringen av et lite sykehus uten 
fullverdige akuttmedisinske tjenester potensielt vil forsinke livsnødvendig helsehjelp, ved at 
pasienter med kirurgiske tilstander av ulike årsaker vil bli fraktet til feil sykehus. Dette vil forsinke og 
forringe behandlingen til pasientene, og kan i ytterste konsekvens være livstruende. Vi er derfor imot 
modellen med et lite akuttsykehus, med begrenset akuttmedisinsk vaktberedskap. Framtidens 
akuttsykehus på Helgeland må ha fullverdig akuttberedskap (akuttkirurgi).  
 
Dersom konklusjonen består om at det i framtiden kun skal være ett stort akuttsykehus på 
Helgeland, mener vi at plasseringen av dette sykehuset være på en lokalisasjon som gir kortest mulig 
reisetid ved akutte tilstander til flest mulig av Helgelands befolkning. I tillegg må det sikres at 
kystbefolkningen faktisk har mulighet til å nå akuttbehandling ved Helgelandssykehuset i det hele 
tatt. For å nå fram til sykehuset når det virkelig haster, vil Lurøys befolkning i veldig mange tilfeller 
være avhengig av helikoptertransport. Dette gjelder ikke minst fra våre mange befolkede øysamfunn. 
Øyene våre representerer nødvendig verdiskapning her i nord, som tilfører samfunnet utvikling, 
innovasjon og framtidstro. Det er helt nødvendig for framtidig satsning og verdiskapning i 
kystsamfunnene at tilgangen til likeverdige helsetjenester er tilstede, hele døgnet, hele året. Det er 
per i dag kjente problemstillinger knyttet til helikopterregularitet fra kyst til innland vinterstid.    
Mange oppdrag fra kyst til innland kanselleres, regulariteten er vist å være under 30 % i 
vintermånedene. Avisingsutstyr er ikke en realitet for ambulansehelikopteret, og det planlagte 
avisingsutstyret på redningshelikopteret i Bodø er ikke relevant ettersom redningshelikopteret ikke 
inngår i Helgelandssykehusets primærressurser.  
Vi er bekymret for kystbefolkningens tilgang til spesialisthelsetjenester dersom regionens eneste 
fullverdige akuttsykehus plasseres på innlandet lengst nord i regionen, med dårligst regularitet for 
luftambulanse. Vi tror dette vil forringe kystbefolkningens tilgang til spesialisthelsetjenester 
vesentlig, sammenliknet med dagens tilbud.   
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