
 

 

 

Høringsuttalelse- Planprogram Helgelandssykehuset 2025 
 

Viser til høringsbrev fra Helgelandssykehuset til kommunene, datert 24.05.17.  

Medlemmene i Kommuneoverlegeforum Helgeland er medisinskfaglige rådgivere i 
helgelandskommunene, og ønsker å avgi høringssvar i saken. Kommuneoverlegeforum 
Helgeland har følgende generelle bemerkninger til planen som foreligger, og til det videre 
arbeidet med ny sykehusstruktur på Helgeland:  

 

Samhandling 

Uansett sykehusmodell på Helgeland, må samhandlingen med primærhelsetjenesten styrkes. 
Alle pasientløp i spesialisthelsetjenesten starter med en pasient som er bosatt i en kommune, 
som regel henvist fra primærhelsetjenesten. Kommuneoverlegeforum tror trykket på 
primærhelsetjenesten generelt vil øke når sykehusstrukturen endres. 
Samhandlingsstrukturene prehospitalt vil måtte tilpasses ny sykehusstruktur. For å kunne gi 
pasienten en sømløs overføring mellom ulike behandlingsnivå, er det viktig at også 
kommunene på Helgeland deltar i sykehusprosessen. Vi mener det vil være uakseptabelt å 
ekskludere kommunene fra planleggingen av ny sykehusstruktur. 

 

Valg av modell 

Det er uklart hva som vil være det faglige innholdet i et stort sykehus, og hva det er rom for 
i et lite. Vi mener dette er en av presiseringene som må gjøres, før man kan ta stilling til valg 
av modell.  

Ved valg av ettsykehusmodell, mener vi at samhandling må være et viktig tema i den videre 
planleggingen, for å sikre trygge og gode pasientforløp for de som får lengre avstand til 
sykehus.   

Ved valg av tosykehusmodell, er det viktig at det allerede i planleggingsprosessen vurderes 
hvordan man får «riktig pasient på riktig sted». Samme funksjoner i flere sykehus gir rom for 
tidsforsinkelser i akuttbehandling, fordi raske akuttmedisinske vurderinger avgjør hvilket 
sykehus pasienten først rutes til. Ved valg av tosykehusmodell, ønsker vi også å påpeke 
viktigheten av legerotasjon, for å sikre like god behandling for pasientene, uansett 
behandlingssted. 



Vi ønsker også å poengtere at kommunale øyeblikkelig hjelp-tilbud ikke er en erstatning for 
sykehustjenester, og ikke må vurderes som dette ved plassering av sykehus eller DMS. 
Kommunale ØHD-tilbud har ingen spesialisthelsetjenestetilbud, og kan jamstilles med 
kommunale sykehjem når det gjelder utrednings- og behandlingsmuligheter. 

 

Samfunnsøkonomi 

Uavhengig av modell, vil endring fra dagens driftsmodell ha økonomiske konsekvenser for 
primærhelsetjenesten. En modell som sikrer økonomisk bærekraftig drift i 
spesialisthelsetjenesten, må også ta hensyn til de økonomiske endringene valgt modell vil få 
for primærhelsetjenesten. For å sikre god samhandling og gode pasientløp, og for å hindre 
overforbruk av spesialisthelsetjenester, må strukturen fortsatt gjøre det mulig å yte gode 
kommunale helsetjenester til befolkningen.  

Uansett valg av modell, mener vi det er viktig å få frem alle konsekvenser modellen vil ha for 
den generelle helsa til helgelendingene, uansett bosted. Det forventes at saksgangen i 
sykehusprosessen skal være transparent og oversiktlig. Det er de faglige utredningene, og 
det helhetlige medisinske tilbudet som gis til pasientene, som må være avgjørende for 
hvilken struktur som velges.  

Pasienten, altså helgelendingen, må være i fokus. 

 
 

Med hilsen 

Kommuneoverlegeforum Helgeland 

Hege Harboe-Sjåvik, leder 

 


