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Avklaring vedrørende fødeavdeling og strukturvedtak 
 
Helse Nord RHF viser til styresak 13.12.2022 og 19.1.2023 i styret i Helgelandssykehuset HF 
vedr. endret praksis for sommerstenging av fødeavdeling fra 4+4 uker til 8+8 uker. Det er reist 
spørsmål om slikt vedtak kan være i strid med strukturvedtaket fra 27.1.2020, hvor relevante 
vedtak er: 
  
2. Strukturen på det somatiske tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset skal baseres på modellen 
med ett sykehus som etableres på to lokasjoner som følger:  
 
a) Helgelandssykehuset Sandnessjøen etableres som helseforetakets hovedsykehus med følgende 
funksjoner: Akuttsykehus med indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med 
akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med 
Nordlandssykehuset). Det foreslås videre at Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal ha urologi, 
plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin, og øre-nese-hals som krever 
sengekapasitet.  
 
b) Helgelandssykehuset Mo i Rana etableres som akuttsykehus: Indremedisin med akuttberedskap, 
generell kirurgi med akuttberedskap, ortopedi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, 
laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset HF).  
 
c) DMS i Brønnøysund planlegges som forutsatt. 
  
5. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF skal drives som ett sykehus på tvers av geografiske 
lokasjoner. Befolkningen skal møte en kunnskapsbasert praksis, og det skal være en lik tilnærming 
til arbeidet med kvalitet. 
   
Vurdering 
Å utvide alternerende stenging av fødeavdeling på Helgeland fra 4+4 uker til 8+8 uker, betyr 
ikke at strukturvedtaket om at det skal være fødeavdeling både i Sandnessjøen og Mo i Rana kan 
trekkes i tvil.  
 
Helse Nord RHF vurderer at større grad av samarbeid mellom fødeavdelingene i Sandenessjøen 
og Mo i Rana støtter opp om strukturvedtaket som peker på behovet for større grad av 
samarbeid (ett sykehus på to lokasjoner). 
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