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Innspillrundeuttalelse fra Fagforbundets koordineringsledd, Helgelandssykehuset.
Fagforbundets koordinerende ledd i Helgelandssykehuset ønsker å gi disse viktige innspill til
prosessen videre rundt tomtevalg HSYK 2025:
Fagforbundet viser til våre to tidligere høringsuttalelser som er gitt i prosessen HSYK 2025, og hvor
vår primære mening er tre sykehus på Helgeland og sekundært to sykehus lokalisert i Mo i Rana og
Sandnessjøen, samt DMS i Mosjøen og DMS Brønnøysund som utvikles slik at innbyggerne gis et
bedre diagnostisk og poliklinisk tilbud. Det ene tilbudet må ikke gå på bekostning av det andre.
Dekningsgraden ved DMS/polikliniske tilbud må være så nær opp mot 80 prosent som mulig.
For Fagforbundet er det viktig at de ansatte skal beholde jobbene sine nært der de bor og lever, og at
arbeidstedet skal være attraktivt og rekrutterende, samt at nærhet til distriktmedisinske og
polikliniske tilbud skal være nær pasienten der de bor. Et nytt tilbud i Mosjøen må utvikles slik at
pasientene ikke får ett dårligere tilbud enn det de har i dag.
Fagforbundet fastholder derfor:



Vi ønsker en desentralisert sykehusstruktur på Helgeland til det beste for befolkningen og de
ansatte.



Vi ønsker ett DMS i Mosjøen, sekundært en godt utbygd Spesialisthelsepoliklinikk i
samarbeid med kommunale tjenester. Psykisk helsevern må videreutvikles i samarbeid med
DMS/Spesialisthelsepoliklinikk i Mosjøen slik at disse pasientene får et godt somatisk
helsetilbud.



Alle vet at nærhet til tjenester nær pasienten er viktig, for eksempel dialyse, cytostatikabehandling, rtg. og lab. tjenester med mere. Gode somatiske tjenester er også viktig for
pasienter innen psykisk helsevern og rus. Det er derfor viktig at dekningsgraden på
DMS/poliklinikkene blir så høy som mulig.
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