
Protokolltilførsel fra NITO 
 
 
Innspill fra Sandnessjøen: 
 
NITO Sandnessjøen stiller seg ikke bak forslaget til ny sykehusstruktur som adm. direktør Hulda 
Gunnlaugsdottir skal legge frem for styret ved Helgelandssykehuset HF den 28.11-19 
Dette forslaget er en utarming av helsetjenestene til befolkningen i den sørlig delen av Helgeland. 
Sandnessjøen og kystbefolkningen sitter igjen med et svært dårlig helsetilbud hvor akuttpasienter 
uansett må til Mo i Rana da sykehuset i Sandnessjøen i fremtiden ikke vil være et akuttsykehus slik 
det fremstår i dag. 
I praksis blir Sandnessjøen et noe utvidet DMS som ikke kan ta imot reelle akutte pasienter, de må 
sendes videre til Mo i Rana med de konsekvenser det har for pasientene og reisetiden for både akutt 
syke og fødende vil måte fraktes lengre enn ved dagens situasjon. 
Størstedelen av befolkningen på Helgeland er bosatt i den søndre delen av regionen og det vil derfor 
være naturlig at det største sykehuset er plassert der hvor hoveddelen av befolkningen er. Nærhet til 
kysten er også viktig da man i vinterhalvåret har kjente problemer med å frakte pasienter via 
fly/helikopter. Slik vi ser det er derfor Sandnessjøen riktig lokalisering av det store sykehuset. 
Vi ønsker også en utdypning angående hva som gjør at Mo i Rana har et bredere fagmiljø enn hva 
som finner i Sandnessjøen. Hvilken begrunnelse er lagt til grunn for denne uttalelsen? Det er ikke 
nevnt med et ord i fordelene med Sandnessjøen, at vi allerede har et stort og bredt fagmiljø. Dette er 
samtidig fremhevet som en av fordele til Rana.  
Hva har man tenkt å gjøre for å unngå pasientflukt mot Trøndelag, hvor St.Olav er et stort 
universitetssykehussykehus, lettere tilgjengelig for befolkningen sør på Helgeland enn Hva UNN er. Er 
dette noe UNN som et lite universitetssyke hus har interesse av? 
Vi stiller også spørsmål til hvordan det er tenkt at man skal klare å betjene planlagte DMS med 
tilstrekkelig antall spesialister. 
 
 
 
Innspill fra Mosjøen: 
 
Vi i bedriftsgruppen NITO Mosjøen stiller oss ikke bak administrerende direktør sin vurdering og 
anbefaling om fremtidig drift og struktur for HSYK 2025. 
 
Alternativet "omegn" er valgt bort på bakgrunn av utfordringer med manglende infrastruktur, 
bosetningsmønster, rekruttering, klima og miljø og økonomi.  
 
Hvorfor er alternativene Skotsmyra eller Nyland i Mosjøen/Vefsn valgt bort ut fra overnevnte 
punkter? Skotsmyra ligger 5 km fra rådhuset i Mosjøen. Det finns mer enn nok tilgang til strøm i 
umiddelbar nærhet, vann og kloakk er heller ikke noe problem. Vefsn kommune har god tilgang på 
barnehager og skoler i nærmiljøet og ansatte ved sykehuset kan  bo både i sentrum og periferi og 
likevel sykle til jobb, slik mange av oss gjør i dag! Fra kai for ambulansebåt og eller jernbane til 
sykehuset vil det være 3 km.  
*Geografisk beliggenhet for Mosjøen 
*Rekruttering til Vefsn og Mosjøen har ikke vært noe vanskeligere enn til de andre to enhetene.  
*Ikke nevnt med ett ord at det er stor pendlervillighet fra Sandnessjøen til Mosjøen. 
*Ingen pkt. om jernbane, E6 og båtforbindelse er tatt med i alternativ Mosjøen.  
*Ikke tatt hensyn til mulighet for miljøvennlig fjern varme fra Mosjøen fjern varme/ALCOA. 
* Pasientenes reisevei og tilbud om mest mulig behandling ett sted er for lite vektlagt. 
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* Ønsker fra et overveldende flertall av faggrupper i Helgelandssykehuset om ett felles sykehus er 
ikke vektlagt. 
* Rehabilitering av gammelt bygg - tas for lett på. For å oppnå dagens krav til kvalitet på ventilasjon, 
strøm (kabelgater i tak/gulv), IT, klima, avfallshåndtering osv. krever store kostnader og ombygging 
av eksisterende bygg koster enormt. 
 
Mosjøen har i en år rekke blitt fratatt tilbud ved sykehuset blant annet innen kirurgi og fødestue, hva 
er utsikten med tanke på samme hendelsesforløp i fremtiden når det gjelder DMS Brønnøysund, 
DMS Mosjøen og det lille sykehuset i Sandnessjøen (gradvis nedbygging) ? 
Dette virker som en fordyrende vei til ønske om til slutt å få ett stort sykehus til Mo I Rana. 
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