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Høringsuttalelse: Hjerteinfarkt og PCI-senter ved NLSH

Vi viser til høringen «Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud? Bør det
opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset?»

Aller først ønsker vi å uttrykke takknemlighet for at Helse Nord RHF erkjenner at det er
ulikheter i egen region, har gjort en egen utredning og at dette settes på dagsorden av
foretaket selv. Det er ikke vanlig at næringslivet gir høringssvar til et helseforetak, men i
dette tilfellet kjenner vi at det er nødvendig.
Næringslivet i Bodø, Salten/Bodøregionen og Narvik ønsker med dette at det etableres
et fullverdig PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø.
Vi mener at et PCI-senter i Bodø er en lav investering for at Nordlands nærings- og
arbeidsliv kan være trygge på at kortere avstand til denne behandlingen, som igjen vil gi
økte odds for at vi kan få mennesker tilbake i nærings- og arbeidsliv. Næringslivet i
Nordland har på vegne av sine ansatte behov for et tidsnært PCI-senter og dermed et
likeverdig tilbud som resten av landets næringsliv. Man må altså utjevne
behandlingsforskjellene mot resten av landet slik vi ser det.
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Nylig lansert statistikk 1 viser at den tradisjonelle industrien i Nordland er svært nær sin
kapasitetsgrense. Det er ellers også stor produksjon i næringslivet, lav arbeidsledighet,
og ansatte jobber effektivt når de er i produksjon. Nordland er med andre ord svært
sårbar med hensyn på de menneskene vi i dag har i arbeid (114.449 stk.), og hver eneste
en som kan være i produksjon, er viktig for at vi kan skape verdier. Vi ønsker ikke en
utvikling som bidrar til at folk kan bli uføre, og at både arbeidsgivere og arbeidstakere
får en usikker fremtidig arbeidssituasjon. Som igjen vil bli en belastning på vårt
velferdssystem.
Vi registrerer at et PCI-senter i Bodø vil være en avlastning for Luftambulansetjenesten
og sannsynligvis bidra til store økonomiske besparelser. Både med hensyn på
besparelser tilknyttet redusert flytid ved et dagtilbud, og tilsvarende enda mer ved et
døgntilbud. I følge Luftambulansetjenesten vil et PCI-senter i Bodø redusere risikoen for
at en årlig kostnad på 50 MNOK blir utløst.
Vi registrerer også – og med stor undring - at de fagtunge miljøene i sine
høringsuttalelser stiller spørsmålstegn og påpeker faktuelle og unøyaktigheter i
rapporten som er lagt frem. Vi har ikke på nåværende tidspunkt anledning eller
kunnskap til å gå inn i disse tallene, men ber innstendig om at alle tall og fakta i saken
blir synliggjort.
Å etablere et PCI-senter i Bodø er helt åpenbart, totalt sett og slik vi ser det, et positivt
samfunnsøkonomisk tiltak.
Vi ser frem til en positiv behandling og beslutning av et PCI-senter i Nordland, både i
Helse Nords egen forvaltning og i styret i Helse Nord RHF.
Hele Nordlands næringsliv har ambisjoner om å fortsette å skape verdier for «AS
Norge», og vi planlegger for morgendagen og en lys fremtid – i et tøft internasjonalt
konkurransebilde. Da må også hele Nordlands næringsliv være trygge på at også vi har
tidsnært og tilgjengelig, den beste behandlingsmetoden ved et hjerteinfarkt.
Et tilbud som resten av landets næringsliv kan være trygge på at de faktisk har per i dag,
og som de sannsynligvis ikke må ha fokus på gjennom en egen høringsuttalelse til sitt
eget regionale helseforetak.
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