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Strategidokumentet gir en god og grundig gjennomgang av problemstillinger knyttet til prehospitale 
tjenester i nord. Vefsn kommune er tilfreds med at det rettes et fokus mot bedring av samhandling 
mellom kommunene og prehospitale tjenester. 

I henhold til strukturvedtak rundt ny sykehusstruktur på Helgeland er sykehuset i Vefsn vedtatt lagt 
ned. Det innebærer at Vefsn sin befolkning vil miste indremedisinsk akuttberedskap. I 2021 utgjorde 
dette ca. 350 pasientforløp innen slag, hjerteinfarkt og sepsis. Pr. nå foreligger det ingen plan som er 
gjort kjent for kommunen hvordan man skal sikre gode og trygge pasientforløp for disse pasientene. I 
strategidokumentet er bedring av samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og 
trygge pasientforløp satt som et resultatmål. Det er essensielt for Vefsn at dette virkeliggjøres.  

Utredningen knyttet til strategidokumentet er avgrenset til ikke å inkludere organisering og 
dimensjonering av øyeblikkelig-hjelp tilbudet i kommunene. Vefsn kommune er i sluttfasen av 
utredning av ny legevaktordning da dagens ordning ikke tilfredsstiller krav på flere områder. Vefsn 
kommune ser behovet for å ytterligere styrke legevaktordningen når den indremedisinske 
beredskapen blir redusert. Styrking av legevaktfunksjon må ses i sammenheng med oppdraget 
helseforetakene har fått der en skal gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i 
samarbeid med kommunene (jf. foretaksmøte 14. januar 2020). Vefsn kommune ser fram til dette 
arbeidet. 

Vefsn kommune er fornøyd med at det rettes et fokus mot å bedre pasientforløpene innen psykisk 
helse. Pr. i dag legges disse pasientene inn på medisinsk sengepost (særskilt på helg) i påvente av 
transport. Denne muligheten vil forsvinne når avdelingen i Vefsn legges ned. Dette er en stor 
bekymring blant legene som har legevakt i Vefsn. De påpeker at dette vil kunne føre til ytterligere 
utfordringer knyttet til rekruttering av fastleger i kommunen, i tillegg vil det gi et enda dårligere 
tilbud til alvorlig psykisk syke. 

Det utredes i dag muligheten for å opprette en akuttavdeling innen psykisk helsevern på Helgeland. 
Dette vil kunne gi pasientene på Helgeland en mer verdig og likeverdig behandling. I tillegg vil det 
sikre et bedre samarbeid med lokale behandlingstiltak som vil være bra for både pasienter og 
pårørende. Vefsn har et veldig godt spesialisthelsetilbud og kommunalt tilbud innen psykisk helse- og 
rus. Blant annet har man i spesialisthelsetjenesten over tid bygd opp et svært godt tilbud innen 
nevropsykologi dette er et fagområde som bør være tilknyttet en akuttavdeling. En lokalisering av 
akuttilbud i Vefsn vil også være viktig for innbyggerne på Sør-Helgeland i form av kortere reisetid. 
Innbyggerne på Sør-Helgeland har historisk sett har benyttet seg av døgntilbud i Vefsn.  
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I strategidokumentet blir betydningen av kortbanenettet nevnt som en viktig del av infrastrukturen. 
For Vefsn som mister sitt sykehus vil det være særdeles viktig at det opprettholdes for å sikre 
transport med ambulansefly.  

I strategidokumentet som omhandler ny sykehusstruktur på Helgeland er det nevnt at en skal styrke 
de prehospitale tjenestene. Det er tidligere kommunisert fra Helgelandssykehuset at det skal styrkes 
med 2 ambulansebiler. Styrking av bakketransport er viktig men det er ikke tilstrekkelig for å sikre 
gode og trygge pasientforløp. For å opprettholde indremedisinsk beredskap vil det ha stor betydning 
at man fortsatt har tilgang til CT ved sykehuset i Vefsn eller får på plass en slagambulanse for særskilt 
å sikre rask igangsetting av behandling for eksempel ved hjerneslag. Her finnes det flere gode 
prosjekt i Norge man kan se til. Prehospital CT, utført enten i en slagambulanse (ambulanse utstyrt 
med en CT-skanner) eller en «CT-stasjon» utenfor sykehus- Prehospital CT har som mål å korte ned 
tid til diagnose og behandling, samt å bidra til å bestemme riktig behandlingssted.  

I sitt høringssvar skriver Helgelandssykehuset HF at det er planer om å opprette et prehospitalt 
kompetanse- og treningssenter sentralt på Helgeland. Det er en klar forventning at 
kompetansesenter lokaliseres til Vefsn for å bøte noe på det Vefsn mister. I tillegg vil det være 
fornuftig sett opp mot at det prehospitale må styrkes særskilt for våre innbyggere. 

Befolkningen i Vefsn står overfor en stor omstilling knyttet til sitt framtidig helsetilbud. I den 
forbindelse er Vefsn kommune fornøyd med at samhandling er godt ivaretatt i strategidokumentet. 

 
Med hilsen 
 
Berit Hundåla 
ordfører 
 
Kopi til: 
Erlend Eriksen 
Lill Inger Reinfjell 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


