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Melding om politisk vedtak - HØRING - HJERTEINFARKT OG PCI I HELSE NORD
Formannskapet har i møte 24.01.2017, sak 1/17 fattet følgende vedtak:
Leirfjord kommune ligger på Helgelandskysten i et område av landet som har vesentlig lengre
reisetid for å få PCI-behandling enn andre deler av landet. I tillegg har det blitt rapportert større
grad av dødelighet ved å benytte ett av lokalsykehusene vi sokner til.
Leirfjord kommune mener at det grunnleggende prinsipp bør være at alle skal ha rett til
likeverdige helsetjenester, uansett hvor i landet man velger å bo. Vi er innforstått med at selv
om det blir etablert PCI-senter i Bodø vil pasienter fra Leirfjord med akutt hjerteinfarkt ikke
kunne nå frem til PCI-behandling innen anbefalt tid på 90 minutter.
Etablering av PCI-senter i Bodø må derfor sees i sammenheng med kvalitet på tjenesten vi har
i dag, kapasitet på NSTEMI-behandling (innen 24 timer) og kapasitet på
Luftambulansetjenesten. I tillegg må erfaring fra land som har desentralisert PCI-tilbud og
bruk av ny teknologi tas med i vurderingen.
Nordlandssykehuset har en viktig og sentral funksjon for vår landsdel. Det er derfor svært
viktig at sykehuset tilføres oppgaver i tråd med den teknologiske utviklingen, som igjen sikrer
et godt og livsviktig tilbud nærmest mulig brukerne. For Leirfjord kommunes innbyggere vil
kompetansen i førstelinjebehandlingen være helt avgjørende og kanskje det viktigste kriteriet
for å lykkes.
Leirfjord kommune vil på bakgrunn av dette oppfordre Helse Nord om å ta disse momentene
med i behandlingen som angår PCI-senter i Bodø.
Med hilsen
Kjell Olav Lund
Kommunalsjef Helse og Velferd
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