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Høringsuttalelse fra Fagforbundet på rapport fra 
«Ressursgruppa – Helgelandssykehuset 2025»

Innledning

Fagforbundet takker for muligheten til å gi et høringssvar, og vil i vårt svar både 
påpeke det vi mener er fakta feil og mangler i rapporten, samt ta opp 
problemstillinger som vi ikke opplever er belyst tilstrekkelig. 

Vi ønsker innledningsvis å oppfordre til et godt og respektfullt debattklima om 
fremtidenes sykehusstruktur. Det er ingen tvil om at alle ønsker et best mulig 
helsevesen for befolkningen på Helgeland. Men vi oppfatter bruk av argumentasjon, 
faglig argumentasjon og forskning, eller mangel på forskning blir strukket til å 
motargumentere for et syn som ikke er respektfullt. Det betyr ikke at ikke fakta skal 
legges til grunn, det støtter vi fullt ut, men debatten må være nyanserte. 

En fremtidig sykehusstruktur vil påvirke bosettingsmønster. Det har betydning for folk 
om det er et godt sykehustilbud i nærheten av der de velger å bosette seg. Trygghet 
for fødetilbud, akuttfunksjoner og oppfølging for kronikere og eldre. Det er ikke bare 
bo og arbeidsmarkedsregionens nåsituasjon som må vurderes, men Helgeland kan 
med en endret struktur bli en svakere arbeidsmarkedsregion. Når rapporten viser til 
urbane forhold, som trekker tilflytting, er dette en helt uaktuell problemstilling da
Helgeland ikke har noen store byer eller urbane strøk. 

Det er viktig for Fagforbundet at vi er ærlig om hvilke begreper vi benytter. Det er 
ingen grunn til å fremheve Helgeland som et befolkningsrikt område, med 
sammenlignbare forhold til store byer i Norge som Oslo og Bergen. Men det er et 
utviklingsrikt område, både for næringsvirksomhet og kompetanseutvikling. Den 
humane kapitalen på Helgeland er godt utbygd og i stand til å ta vare på vår 
befolkning. Forskning er som oftest bygd på mengder, men menneskeverdet må 
uansett ivaretas.

Hvor mye av dagens medisinske og kirurgiske akuttberedskap skal kunne inngå i de 
prehospital tjenestene? Vi forventer at det ikke skapes falsk trygghet. Prehospital 
tjeneste er en førstelinje for akutte tilfeller, pasienten skal ferdigbehandles i sykehus.



Det er likevel viktig at disse funksjonene er godt utbygd med et hensiktsmessig 
behandlingsmønster som ivaretar den enkeltes pasients behov.

Kompetanse

Fagforbundet ser ikke at sykehus på Helgeland vil være noe mere attraktivt å jobbe 
ved, enn f.eks. store sykehus i andre deler av landet. Vi ser at det i dag rekrutteres 
godt med kvalifisert helsepersonell og annet personell til de nåværende sykehus i 
Helseforetaket.

Og hva med de DMS som skal opprettes? Hvordan vil disse bli betjent? Av faste 
ansatte eller pendlende helsepersonell fra de eksisterende sykehus? Vil det være 
fornuftig/mulig å knytte til seg helsepersonell til et sykehus, som får en pendling til 
DMS som en del av sin arbeidsdag?

Og dersom modell med et felles sykehus for Helgeland velges, kan en forvente at 
majoriteten av personell vil flytte/pendle til det felles sykehuset?

Mangler i rapporten

Rapporten sier ikke noe om hvordan fødetilbudet på Helgeland skal være. Et 
fellesvedtak i stortinget i mai 2018 ble det vedtatt at ingen flere føde avdelinger skal 
nedlegges i Norge. Fagforbundet forventer at dette vedtaket følges opp i 
Helgelandssykehuset. Vi har store forventninger om at disse garantiene blir gitt 
befolkningen.
Vi har et godt utarbeidet fødsel/barsel tilbud med den sykehusstrukturen vi har.

De siste 40 år har landets fødeinstitusjoner blitt redusert fra rundt 160 til 45, dette kan 
ikke fortsette. Dette er en utvikling i helt feil retning. Det er viktig at vi ser det store 
bildet og vurderer helheten i tjenesten, men statsministerens oppfordringer om å føde 
flere barn harmonere ikke med trykket på nedbygging av tjenesten.

Det er allerede store avstander på Helgeland mellom der folk bor og der tilbudet gis, 
det er værutsatt med utfordringer for å nå frem til tilbud i tide. Forslaget ressurs 
gruppen foreslår med kun et sykehus vil avstanden i fødetilbud på Helgeland være 
fra Rana til Namsos, 33mil langs E6. Antallet transportfødsler de sist årene ligger på 
350-400 i året. Dette er tall fra MFR (medisinsk fødselsregister). Tallene fra 2017 
viser: Planlagte hjemmefødsler: 125, ikke planlagte; 150, under transport: 169, 
ukjent; 17. som da blir 461 som er det dobbelte av i 1980.

Med utviklingen og raseringen av fødetilbudet viser statistikken at 9% av kvinner i 
Norge bor 1 time eller mere unna et fullverdig fødetilbud. Forskning viser at lange 
avstander til fødeinstitusjoner som medfører til transport fødsler øker faren for 
alvorlige komplikasjoner og død.

Leder for legeforeningen Hilde Engjoms forskning (fra april2014) viser at det er 
avstanden til fødestuene som er avgjørende for de fødende. Lange avstander kan 
øker faren for at barnet dør. For at kvinner med ikke planlagte fødsler utenfor 



institusjoner er det 3 ganger høyere risiko for at barnet dør under fødsel eller i løpet 
av det første døgnet etter fødselen.

Ansatte i foretaket som skal rekrutteres til stillinger er like opptatt av å ha gode og 
trygge forhold i fødetilbudet som resten av befolkningen på Helgeland.  

Psykisk helsevern – Vi registrerer at denne pasientgruppen ikke er nevnt i rapporten. 
Det er ei forventes at dette ivaretas på en langt bedre måte. Denne pasientgruppen 
trenger et godt, trygt og stabilt tilbud, uansett hvor på Helgeland de bor. 

Arbeidsforhold, avstander, pendling

Fagforbundet er opptatt av at den ansattes arbeidsdag, fritid og hviletid er forsvarlig 
og meiningsfylt. Vi har forventninger om at involvering av de ansatte i prosesser er en 
naturlig arbeidsform for Helgelandssykehuset. Det er gjennom medarbeiderinitiert 
omstilling at vi får de beste tjenestene til befolkningen.  

Rapporten viser til pendlervei på maks 25 km til arbeidssted. Og menes det da alle 
ansatte må flytte til den byen sykehuset ligger eller skal det rekrutteres bare nye 
ansatte? 

Vi må tenke på at DMSèr også kan skal bemannes. Med ett sykehus kan vi risikere 
at ansatte som er etablert kan få opptil 3 – 3,5 timers pendlervei, noe som har stor 
negativ betydning, spesielt for unge ansatte med barn i barnehage/SFO. Se tidligere 
høringsuttalelse fra Fagforbundet.

Definisjoner på et Distriktsmedisisnsk senter(DMS)

Et DMS vil være en viktig samhandlingsarena mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. Samarbeid mellom de to omsorgsnivåene vil fremme gode, 
helhetlige pasientforløp

For at et DMS skal være hensiktsmessig bør det inneholde et tjenestetilbud som 
medfører at innbyggerne på Helgeland kan spares for lang reisetid til og fra sykehus 
for undersøkelser, behandling og konsultasjoner som kan utføres poliklinisk

Vi bemerker at prosessen er kommet godt i gang og ser positivt på fremgangen frem 
til nå.

Men når det er sagt, så forlanger vi svar på følgende;

-Hva skal et DMS inneholde?

-Hvem skal betjene DMSèt og hvordan skal rekrutteringen sikres ?

-Hva slags tilbud vil komme med DMSèt på dagtid, kveld og natt?



-Hvilke ringvirkninger vil et DMS gi befolkningen og primærhelsetjenesten som er 
bosatt i området rundt senteret?

      

Når dette er spørsmål som ikke besvares i rapporten mener vi at det er umulig å ta 
stilling til konsekvensene av en endret sykehusstruktur. Vi påpeker også at et DMS 
aldri vil kunne erstatte et sykehus med akuttberedskap.

Prehospitale tjenester

Den eksterne ressursgruppa og LAT HF (Luftambulansetjenesten HF) mener at et 
nytt helikopter på Helgeland har like god regularitet på Helgeland som det gamle. 
Fagforbundet mener at det baserer seg på synsing og ikke faktiske tall. Det kan vises 
til studie der regulariteten på Helgeland er alt for dårlig i vinterhalvåret (1).  
Fagforbundet registrere at luftambulanse 5-1 RW Brønnøysund har en 
oppdragsmengde på ca. 400-450 oppdrag (2). De dekker primært for 30 kommuner 
og 110 000 innbyggere på Helgeland og i Nord-Trøndelag. Om beslutningen tas på 
synsing og ikke mer faktabasert grunnlag ser vi det med en stor bekymring. Vi spør: 
Vil BNN basen klare den økte oppdragsmengden med de flytimene som det 
medfører? Vi vil hevde at dersom regulariteten forblir slik den er i dag vil mange kritiske 

pasienter måtte belage seg på den primære ambulansetjenesten, og få lengre reisevei.

Den eksterne ressursgruppa sier også noe om at fra 2021 vil ett nytt 
redningshelikopter i Bodø være utstyrt med avisingsutstyr. Det Fagforbundet 
registrere er at redningshelikopteret som har base i Bodø er ett primært SAR 
helikopter (søk og redning) som sekundært tar ambulanseoppdrag om ikke de har 
SAR oppdrag. Helikopteret styres av hovedredningssentralen i Bodø. De aller fleste 
ambulanseoppdrag 330 SAR Bodø helikoptret flyr er for Nordlandssykehuset. For 
Helgelandssykehuset ble 330 SAR Bodø varslet på 19 oppdrag (2017 tall) der 7 
oppdrag ble kansellert på grunn av vær eller medisinsk grunn. Det undrer oss at de 
ser på dette helikopteret til Helgeland da vi ikke kan se om de faktisk har kapasitet til 
å fly ambulanseoppdrag for 2 helseforetak, samtidig som det skal holdes beredskap 
for den primære oppgaven. Dette begrunner vi med at i 2017 ble 330 SAR Bodø 
varslet på ca. 800 oppdrag og hadde 885 flytimer. Vil de da kunne ta den oppdrags 
økningen som ekspertgruppa legger opp til?  

Ambulansetjenesten må være god og godt utbygd på Helgeland, med det absolutte 
beste og mest hensiktsmessige utstyret ombord. Men det er avgjørende for 
Fagforbundet at en ikke snakker som om ambulansen skal erstatte akuttkirurgisk 
beredskap. Ambulansen skal være og er en førstelinjetjenste. 

Avslutning

Fagforbundet er opptatt å sikre våre medlemmers lønns og arbeidsvilkår, muligheter 
for kompetanseutvikling og en meningsfylt og forsvarlig arbeidshverdag. Vi forventer 
å snakke åpent og godt med arbeidsgiver, en dialog vi opplever å være god og 
inkluderende. Det er viktig for oss at vi kaller en spade for en spade. Så når vi 



snakker om sykehus størrelse på Helgeland, uansett valg av modell, så er det ikke 
korrekt å påstå at dette vil bli et stort sykehus. Ingen ting tyder på at fremtidige 
sykehus på Helgeland vil være store, sammenlignet med Nordlandssykehuset i 
Bodø, som under tvil er å forstå som et stort sykehus.

Vi vil også i likhet med Kjersti Toppe fra Senterpartiet, etterspørre hvordan 
ressursgruppa kunne legge så stor vekt på å bygge hele rapporten på et prinsipp om 
en befolkning på 80 000 for å ha et akuttsykehus? Dette er et prinsipp som ble 
fremlagt i en rapport som stortinget valgte å se bort fra under behandlingen av 
nasjonal helse og sykehusplan. Vi finner det uholdbart at ressursgruppa ikke har 
basert sitt arbeid i tråd med stortinget sine vedtak og anbefalinger.  

Vi ser nå frem til den videre prosessen, med et godt resultat for Helgelands 
befolkning.

Mvh.

På vegne av:

Fagforbundet Sømna, Fagforbundet Hemnes, Fagforbundet Lurøy, Fagforbundet 
Vefsn, Fagforbundet Alstahaug og Leirfjord, Fagforbundet Rana.
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