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Den 25.08.21 tar tidligere fagsjef i Helgelandssykehuset (HSYK), Ida Bukholm, et skikkelig 
oppgjør i RanaNo med det hun mildt sagt mener er en ukultur både hos stedlig ledelse ved 
HSYK Sandnessjøen og toppledelsen plassert i Mo i Rana, i tillegg til ledelse og styret i Helse 
Nord (HN). 
 
 Det er ikke bagateller hun tar opp, men liv og helse til oss som potensielle pasienter. 
 
«– Jeg uttaler meg som fagperson og sier det jeg mener er viktig for pasienten!» 
 
Når Ida Bukholm så antyder at det ikke bare er innenfor kvaliteten på 
tarmkreftkirurgi at det er grunn til å foreta gjennomgang, men at hun har 
kunnskaper om resultater på mange fagområder som bør bli undersøkt, bør man ta 
dette på alvor. Ida Bukholm var den personen som turte ta tak i tarmkreftkirurgien 
og de ulovlighetene som ble gjort ved HSYK Sandnessjøen. At Bukholm har integritet 
bør det ikke herske noen tvil om. 
 
Når hun da videre i intervjuet i RanaNo sier: «– Det var planer om å gjøre 
tilsvarende gjennomganger innenfor traumer og gynekologi og føde. Dette 
ble ikke noe av.», bør man høre godt etter og stille spørsmål om hvorfor det ikke 
ble noe av! Basert på tidligere hendelser, som tarmkreftkirurgien ved HSYK 
Sandnessjøen og resultatene som har kommet fram i flere rapporter, bør både 
ledelsen ved HSYK og HN gå svært stille i dørene og sette i gang undersøkelser på 
de områdene som nevnes av Bukholm. At dette ikke skjer kan fort få det til å virke 
som man er redd for resultatene og dermed vise sin egen manglende kunnskap, vilje 
og integritet. Statistikkene innen disse områdene bør være rimelig enkle å legge fram 
dersom det finnes vilje til det. 
 
Ida Bukholm mener rapporten avdekker momenter som gjør at man ikke kan si at 
det er trygt for befolkningen på Helgeland å bli behandlet i Sandnessjøen. Tenk over 
det! En tidligere fagsjef i HSYK skal være rimelig sikker i sin sak for å kunne uttale 
seg så knallhardt. «- Og når det der fremkommer at helsepersonell har 
unnlatt å varsle, da er det skremmende», sier Ida Bukholm 
 
Når da administrerende direktør ved Helgelandssykehuset HF, Hulda Gunnlaugsdottir, 
sier til Rana No at hun tar avstand fra Bukholms påstander, og ikke kommer til å 
kommentere disse ytterligere, da bør man også reagere. Det enkleste i verden, for å 
fjerne det som er av tvil, burde være å gjennomføre de undersøkelsene som det var 
planer om innenfor traume og gynekologi og føde. Hvorfor skjer ikke dette, er man 
redd for resultatet? Det er ingen hvem som helst som uttaler seg i denne artikkelen, 
og HSYK og HN burde uten tvil gjøre det de kan for å trygge pasientene som tilhører 
HSYK. Når dette ikke skjer gir det meg, og helt sikkert flere med meg, en utrygghet 
for om man kan stole på de helsetjenestene man kan risikere å få ved HSYK 
Sandnessjøen. 
 
Jeg vil oppfordre både adm. dir. i HSYK og HN om å ta Ida Bukholms varsel på alvor 
og gjennomføre sitt «sørge for ansvar» ved å sørge for at pasientenes liv og helse 
blir tatt på alvor og gjennomføre de undersøkelsene som er nevnt. 



Vi vet jo hva som skjedde forrige gang Ida Bukholm sa i fra, og vi vet også hvem 
som fikk rett!
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