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Høringsinnspill PCI-senter ved Nordlandssykehuset HF - fra
kommuneoverlegene i Nordlandssykehusets "kjerneområde"
Vedlagt følger uttalelse fra kommuneoverlegene i Nordlandssykehusets «kjerneområde».
Initiativet til uttalelsen er tatt av kommuneoverlege Jan Håkon Juul i Vågan kommune.
Av «tekniske» grunner sendes saken herfra.
En ber om at uttalelsen legges ved saken.

Med vennlig hilsen

Steinar Pleym Pedersen
Avdelingsleder for samhandling

Postadresse:
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8092 Bodø
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8005 Bodø
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www.nordlandssykehuset.no
E-post: postmottak@nlsh.no

Saksbehandler
Steinar Pleym Pedersen
Dir.tlf 76060110

Vågan kommune
Vågan lokalmedisinke senter

Dato:

Vår ref:

04.01.2017

17/245

Arkivkode:

Deres ref:

Saksbehandler: Jan Håkon Juul, tlf: , e-post: jan.hakon.juul@vagan.kommune.no

Høringsinnspill til høringen «Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord» fra
kommuneoverlegene i Nordlandssykehuset HFs opptaksområde.
Det vises til vedlagte uttalelse fra Nordland Legeforening og illustrasjonskart som viser
dagens fakta.
Kommuneoverlegene ved Nordlandssykehusets 21 «kjerne»-kommuner avgir slik uttalelse
i saken:
Kommuneoverlegene mener at Nordlandspasienten må tilbys samme gode behandling ved akutt hjerteinfarkt, som
helsetjenesten tar sikte på å tilby resten av den norske befolkningen.
Helse Nord er gitt i oppdrag fra staten å sikre gode helsetjenester til alle innbyggere i regionen. Ved å etablere et PCIsenter i Bodø vil man utligne en av de største behandlingsforskjellene mellom innbyggere i Nord og bidra til bedre
folkehelse og livskvalitet for nordlendinger med hjerteinfarkt.
Jmf. data fra Sverige og erfaringer fra etablering av PCI ved UNN, vurderes at etablering av et PCI senter i Bodø både
er god pasientbehandling og god samfunnsøkonomi.
Vi er av den oppfatning at Rapporten fra Helse Nord ikke får dette tydelig nok frem.
Kommuneoverlegene slutter seg til Nordland Legeforeningsuttalelse og ber styret for Helse Nord RHF fatte positivt
vedtak om etablering av PCI-senter ved Nordlandssykehuset, Bodø.

Med vennlig hilsen

Jan Håkon Juul
kommuneoverlege
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Postadresse:

Postboks 802, 8305 Svolvær

Besøksadresse: Storgata 29«Sse_Adr»
Org.nr.
938 644 500
Webadresse:
www.vagan.kommune.no

Telefon:

«Sse_Tlf»75 42 Bankgiro:
4760 18 90999
00 00
«Sse_Fax»
Bankgiro skatt: 6345 06 18650

E-post:

postmottak@vagan.kommune.no

