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RBU-sak 87-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 87-2019
Sak 88-2019
Sak 89-2019
Sak 90-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste
Nye Hammerfest sykehus – godkjenning av forprosjekt og start
gjennomføringsfase
Helgelandssykehuset 2025 – struktur og lokalisering
Muntlig orientering om Luftambulansetjenesten, tekniske
problemer - status

Vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes.
RBU-sak 88-2019 Nye Hammerfest sykehus – godkjenning av forprosjekt og
start gjennomføringsfase

Vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til omstillingsplanen til
Finnmarkssykehuset HF, som premiss for oppstart av gjennomføringsfasen
nye Hammerfest sykehus innenfor en ramme på 2 326 mill. kroner inkl.
prisstigning og byggelånsrenter frem til ferdigstillelse i 2024.
2. Regionalt brukerutvalg ber om at pasienttilbudene i Finnmarkssykehuset
skjermes ved omprioritering av 20 mill. kr. tentativt stigende til 40-50 mill.
kr. i 2024-2025.
3. Regionalt brukerutvalg er enige i, at det ved rullering av langsiktig
økonomiplan juni 2020, innarbeides styrking av Finnmarkssykehuset HF
med inntil 40 mill. kr./år i 3 år f.o.m. 2025.
4. Regionalt brukerutvalg forutsetter at det videre arbeid gjennomføres i nært
samarbeid med lokalt brukerutvalg og SANKS brukerutvalg.
5. Regionalt brukerutvalg kan ikke godta at ambulansetjenesten og tilbudet
innenfor Psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling svekkes
for å komme i budsjettbalanse.
RBU-sak 89-2019 Helgelandssykehuset 2025 – struktur og lokalisering

Vedtak:
1. RBU viser til adm. direktørs saksutredning og understreker at befolkningen på
Helgeland skal sikres et spesialisthelsetjenestetilbud som baseres på nærhet
for store pasientgrupper også når det haster, kombinert med funksjoner for
hele Helgeland med utgangspunkt i eksisterende fagmiljø.
2. RBU støtter administrerende direktørs forslag til strukturen på det somatiske
tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset basert på:

a) DMS i Brønnøysund planlegges som forutsatt.
b) Helgelandssykehuset Sandnessjøen som akuttsykehus:
Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap,
fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid
med Nordlandssykehuset).
Det foreslås videre at Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal ha urologi,
plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin, og øre-nesehals som krever sengekapasitet.
c) Helgelandssykehuset Mo i Rana som akuttsykehus:
Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap,
ortopedi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og
radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset HF).
3. Tilbudet i psykisk helsevern og rus baseres på eksisterende struktur. De
polikliniske tjenestene nært befolkningen må sikres.
4. Uavklarte spørsmål av faglige og organisatorisk art utredes i konseptfasen. I
dette arbeidet må det sikres god brukermedvirkning.
5. RBU mener at organiseringen av Helgelandssykehuset bør gjennomgås for å
sikre befolkningen et spesialisthelsetjenestetlbud av god faglige kvalitet basert
på dokumentert kunnskap, gode rutiner og med godt kvalifiserte
medarbeidere.
6. RBU ber om at hensynet til korte avstander, god logistikk og miljøvennlig
transport legges til grunn for lokalisering av sykehuset i Sandnessjøen.

RBU-sak 90-2019 Muntlig orientering om Luftambulansetjenesten, tekniske
problemer - status

Vedtak:
Informasjonen om Luftambulansetjenesten, tekniske problemer, tas til orientering.

Skype, den 16. desember 2019
godkjent av Knut Georg Hartviksen,
i etterkant av RBU-møtet,
den 16122019 – kl. 16.45
____________________
Knut Georg Hartviksen
RBU-leder

