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Emne: VS: Skriv fra 12 ordførere på Helgeland om sykehusstruktur på Helgeland
Vedlegg: til Fylkestinget.docx;oversikt over Spesialister hsyk .pdf;Åpent brev til styret i Helgelandssykehuset.docx
Hei,
Vedlagte brev signert 12 ordførere på Helgeland ble i dag 30.11.19 sendt til samtlige medlemmer av Fylkestinget i
Nordland. Vedlagt ligger også skriv fra 14 kommuneleger fra Helgeland og oversikt over spesialister på
Helgelandssykehuset. Dette er vedlagt siden det står referert til vedleggene i skrivet fra ordførerne.

Samtlige medlemmer i Helse‐ og omsorgskomiteen er lagt til i kopifeltet i tillegg til styreleder i Helse Nord.
 
Dette til orientering.
 
Med ønske om en fin helg videre.
 
Med vennlig hilsen

Espen Isaksen
Daglig leder

Mobil: 924 85 601
espen@mon.no 
www.mon.no
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Åpent brev til styret i Helgelandssykehuset vedrørende Helgelandssykehuset 2025 
 

Med stor bekymring har vi kommuneoverleger lest Hulda Gunnlaugsdottirs innstilling til 
styret, gjeldende spesialisthelsetjenestetilbudet til den fremtidige helgelendingen. Saken har 
vært utredet siden 2013, og er endelig forløst i det som presenteres å være en faglig fundert 
styresak. Som medisinfaglige rådgivere og leger stiller vi store spørsmålstegn med den faglige 
forankringen av det som nå framlegges som den beste løsningen for den framtidige 
spesialisthelsetjenesten på Helgeland.  

Administrerende direktør innstiller på en modell med to sykehus og to store 
distriktsmedisinske sentre, DMS. Ett stort akuttsykehus, «hovedsykehuset og det faglige nav», 
skal plasseres helt nord i regionen, i Rana kommune. Det skal som allerede bestemt opprettes 
DMS i Brønnøy, og i Mosjøen erstattes dagens sykehus også med et DMS. I Sandnessjøen 
foreslås det å opprette et såkalt «akuttsykehus», og på tross av at dette ikke er hverken 
diskutert eller utredet hittil i prosessen, har nå administrerende direktør definert innholdet i 
dette «akuttsykehuset». Sandnessjøen skal ha medisinske akuttfunksjoner, fødeavdeling og 
planlagte operasjoner i kontortid mandag til fredag. Man velger altså å gå mot alle faglige råd 
og skille akuttfunksjonene på det lille akuttsykehuset. Dette betyr at Sandnessjøen sykehus 
ikke lengre kan ta imot kirurgiske akuttpasienter, og at pasienter som har vært utsatt for 
ulykker, traumer, blødninger og skader ikke lengre skal behandles ved Sandessjøen sykehus. 
Hvordan fødeavdelingen skal opprettholdes som i dag uten en akuttkirurgisk vaktberedskap er 
for oss krevende å forstå, og vi tror det bare er et tidsspørsmål før fødeavdelingen i 
Sandnessjøen lider samme skjebne som fødeavdelingen i Mosjøen.  

Sandessjøen sykehus skal imidlertid ha akuttmottak for medisinske tilstander, som forverring 
av KOLS, hjerte- og nyresvikt. Ingen fagmiljø mener det er hensiktsmessig å dele medisinsk 
og kirurgisk akuttfunksjoner. Å skille medisinsk og kirurgisk akuttberedskap utgjøre en stor 
pasientrisiko, og er potensielt livsfarlig. Motivasjonen for å dele akuttfunksjonene er 
økonomi. Kirurger er dyre å ha i døgnkontinuerlig vaktberedskap. Legeforeningen advarer 
sterkt mot utviklingen av akuttsykehus med delte akuttfunksjoner, og vedtok enstemmig en 
resolusjon mot dette i 2015. Anbefalingen fra administrerende direktør går altså imot den 
faglige anbefalingen til 97 % av landets leger. 

Pasienter kommer ikke med diagnoselappen festet i pannen. I akutte situasjoner kan det være 
svært krevende å vurdere hva som feiler pasienten. En studie fra St. Olav hospital i 
Trondheim viser at det i 80 % av tilfellene for akuttinnleggelser ikke er mulig for vakthavende 
lege å si om innleggelsen hører hjemme på en medisinsk eller kirurgisk avdeling. Den faglige 
bekymringen for å dele opp den medisinsk kompetansen ved sykehusene, er nettopp frykten 
for at pasienter legges inn ved feil sykehus når fagmiljøene deles, og at pasientene får 
forsinket eller mangelfull behandling som følge av en slik feilinnleggelse. All erfaring med 
akuttsykehus uten kirurgisk vaktberedskap viser at disse sykehusene i praksis ikke fungerer, 
og at slike sykehus i noen tilfeller blir pasientfeller. Derfor er traumeteam på store 
akuttsykehus faglig bredt sammensatte, med både kirurgisk og medisinsk kompetanse. Ved 
Sandnessjøen sykehus skal det etter direktørens plan ikke lengre være kirurger i vakt. Dette 
vil medføre alle uavklarte akutte tilstander vil måtte sendes til Mo i Rana for innleggelse. I 
praksis legges akuttfunksjonene ved Sandnessjøen sykehus ned, og Mo i Rana blir da 
akuttsykehuset for hele Helgeland.  
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Innstillingen til administrerende direktør innebærer at pasienter fra Sør-Helgeland får blant 
Norges lengste avstander til sitt akuttsykehus. Eksempelvis vil avstanden til akuttsykehuset 
for en pasient fra Sømna bli på over 4 timer.  I styresaken bagatelliseres denne avstanden, og 
de «prehospitale» tjenestene fremheves som svar på problemet; «sykehuset skal komme til 
pasientene». Prehospitale tjenester betyr direkte oversatt fra medisinsk språk «før-sykehus»-
tjenester. Det er altså per definisjon den behandlingen som skjer før pasientene kommer til 
sykehus. Dette er viktige tjenester med mange faglig flinke og dedikerte medarbeidere som 
helsevesenet er helt avhengige av. Men i de aller fleste tilfeller er de mye omtalte 
«prehospitale tjenestene» en kommunal legevaktslege i samarbeid med to 
ambulansefagarbeidere med fagbrev i ambulansefag fra videregående skole. Dette kan og skal 
ikke erstatte akutteam og akuttmedisinske prosedyrer på akuttsykehus når tid er avgjørende 
for pasientutfallet.  

Helikopter trekkes i anbefalingen fram som «redningen» for Sør-Helgeland når det haster som 
mest. Og ambulansehelikopteret er viktig for beredskapen. Det transporterer pasientene raskt 
og har med seg en anestesilege som er en kjærkommen spesialistkompetanse for kommunale 
legevaktsleger i utfordrende situasjoner. Imidlertid er helikopteret en usikker ressurs. 
Vinterstid er regulariteten på Helgeland svært lav, under 40 % vinterstid ved flyvninger fra 
kyst til innland. Sømna ligger som kjent ved kysten, mens Mo i Rana har innlandsklima. Det 
betyr at statistisk vil 6 av 10 akuttransporter med ambulansehelikopter fra Sømna vil bli 
kansellert, og den eneste muligheten pasienten har for å komme fram til sitt akuttsykehus er å 
kjøre de 4 timene og 12 minuttene det tar med ambulansebil fra Sømna til Mo i Rana. Dette 
tilsvarer en kjøretid omtrent fra Gardermoen til Kristiansand. 

Er pasienten likevel heldig og ambulansehelikopteret kan fly Sømnapasienten til Rana 
sykehus, tar dette faktisk 42 minutter i ren flytid. Flytiden er altså drøye 10 minutter kortere 
enn kjøretiden for en Rana-pasient i ambulanse til et alternativt stort akuttsykehus på 
Tovåsen. Til sammenlikning er flytiden fra Sømna til Namsos sykehus, som ligger i kystklima 
og dermed har høyere helikopterregularitet, 28 minutter, og en kjøretid med bil på omtrent 3 
timer. Det medisinfaglige forsvarlige for Sør-Helgeland vil altså være å bli trøndere, dersom 
administrerende direktørs forslag til ny struktur på Helgeland vedtas. En økende 
pasientlekkasje fra Sør-Helgeland inn i Helse Midt vil være medisinsk nødvendig dersom 
anbefalingene fra administrerende direktør vedtas. 

DMS i Brønnøy er et flott og kjærkomment tilskudd til spesialisthelsetjenestetilbudet på Sør-
Helgeland. Men et DMS gir ingen trygghet i akutte situasjoner. Et DMS er for planlagt 
behandling i kontortid i arbeidsuken. Men DMSet i Brønnøy skal også inneholde den allerede 
eksisterende fødestua i Brønnøysund. Med et akuttsykehus plassert på Mo i Rana vil denne 
fødestua få det faglig mer krevende enn i dag. Ved uforutsette komplikasjoner som 
morkakeløsning og svangerskapsforgiftning, vil de fødende i Brønnøy ha behov for rask 
overføring til et akuttsykehus med kirurgisk akuttberedskap. Med akuttsykehuset plassert på 
Mo i Rana, vil akuttberedskapen for fødestua i Brønnøy i store deler av året være 
utilgjengelig.  

Som medisinfaglige rådgivere i kommunene kan vi ikke godta at akuttilbudet til 
Helgelendingene blir så til de grader skjevfordelt som administrerende direktør legger opp til i 
sin anbefaling til styret. Alle Helgelendinger har krav på forsvarlige tjenester. Tryggheten om 
å få riktig behandling når det virkelig haster er en forutsetning for likeverdige helsetjenester. 
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Vi mener at anbefalingen fra administrerende direktør som nå forelegges styret står i kontrast 
til dette, der befolkningsmindretallet nord i regionen tilgodeses med optimale helsetjenester, 
på bekostning av befolkningen på Helgeland generelt, og Sør-Helgeland spesielt. Vi kan ikke 
nå, eller i fremtiden, akseptere at akuttberedskapen for Helgeland lokaliseres til utkanten av 
vår region. Vi mener framlagt modell med et stort og et akuttsykehus ikke er en faglig god og 
trygg løsning for pasientene i regionen. Framtidens store akuttsykehus med fullverdige 
akuttfunksjoner må plasseres sentralt på Helgeland.  

 

Helgeland 25.11.19 

 

 Underskrifter: 

Kommuneoverlege i Bindal, Trond Iversen 

Kommuneoverlege i Sømna, Rolv-Jørgen Bredesen 

Kommuneoverlege i Brønnøy, Even Thorkildsen 

Kommuneoverlege i Vega, Sinne Marken 

Kommuneoverlege i Vevelstad, John Lockhart 

Kommuneoverlege i Herøy, Audun Dyrhaug Hov 

Kommuneoverlege i Alstahaug, Kirsten Toft 

Kommuneoverlege i Leirfjord, Jørgen Pedersen 

Kommuneoverlege i Vefsn, Hege Harboe Sjåvik 

Kommuneoverlege i Grane, Haakon Ljosland 

Kommuneoverlege i Dønna, Heidrun Stene 

Kommuneoverlege i Nesna, Ilka Heiskanen 

Kommuneoverlege i Træna, Lawrence Rajakumar 

Kommunelege 2 og stedfortreder for kommuneoverlege i Hattfjelldal, Natalia Madsen
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          Helgeland 29.11.19 

Til Fylkestinget fra kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, 
Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad 
 

Kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, 
Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad har stått sammen i prosessene rundt Helgelandssykehuset 
2025. Vi representerer 12 av 17 kommuner og majoriteten av befolkningen på Helgeland som 
er involvert i prosessen rundt ny sykehusstruktur i vår region. Våre kommuner er ulike, og 
alle vil oppleve ulike utfordringer knyttet til beslutningene som vil bli tatt i denne saken. 
Imidlertid har våre 12 kommuner som kjent funnet sammen og utarbeidet en felles plattform 
for samarbeid, der pasientens tilgang på framtidens spesialisthelsetjenester er vårt 
hovedfokus. I våre vurderinger har vi lagt hovedvekt på hva som er til beste for pasientene på 
Helgeland, og ikke den enkelte kommune.  

Våre 12 kommuner er svært fornøyd vedtaket fattet av Helgelandssykehusets styre 28.11.19, 
som konkluderer med at Helgeland i framtiden skal ha ett sykehus, lokalisert sentralt på 
Helgeland, fortrinnsvis i Sandnessjøen og omegn, med protokolltilførsel om Mosjøen og 
omegn. Dette er et vedtak vi 12 kommuner støtter helhjertet, og har argumentert for i 
felleskap over lang tid. Dette er en klok beslutning fattet av et styre som kjenner Helgeland 
godt, har god oversikt over saksdokumentene, og på dette grunnlaget har fattet et vedtak som 
omfatter den beste strukturen og beliggenheten for alle pasientene på Helgeland. Vi synes 
styret fortjener honnør for arbeidet som er gjort i denne saken, og håper Fylkestinget 
respekterer dette. 

Våre kommuner mener en sykehusstruktur med ett sykehus sentralt på Helgeland gir best 
mulig tilbud til flest mulig innbyggere. Vi mener at det er viktig å vektlegge de akutte 
helsetjenestene når framtidens sykehusstruktur skal bestemmes. Viktigheten av god nok 
tilgjengelighet til akuttmedisinsk hjelp for pasientene i hele regionen, med kyst-, innlands- og 
sørliggende kommuner, er grunnpilaren i samarbeidet mellom våre 12 kommuner. Tryggheten 
om å nå hjelp når det virkelig haster er en forutsetning for opplevelsen av likeverdige 
helsetjenester for en befolkning lokalisert på øyer, kyst og innland. Samtidig ønsker vi en 
desentralisert helsetjeneste, et tilbud om planlagte undersøkelser og gjentakende oppfølging 
av medisinske tilstander nær der pasienten lever og bor. Dette kan oppnås ved å utvikle gode 
distriktsmedisinske sentre (DMS) der dette er hensiktsmessig. Våre 12 kommuner er svært 
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glad for den planlagte etableringen av et stort DMS i Brønnøysund, og mener også at Rana 
kommune har et befolkningsgrunnlag som tilsier at et DMS vil være hensiktsmessig der.  

Kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, 
Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad er kjent med Rana kommunes oppfordring til Fylkestinget 
om å anbefale Helse Nord å gå inn for en sykehusstruktur med to sykehus på Helgeland. Dette 
vil innebære en sykehusstruktur med ett stort akuttsykehus, og ett akuttsykehus, der 
begrepene er definert i Nasjonal helse- og sykehusplan. Denne terminologien er noe 
forvirrende, men i korte trekk handler ikke definisjonen om størrelsen på sykehuset, men 
innholdet i de ulike husene. Det «store akuttsykehuset» har alle funksjoner man forbinder med 
et sykehus, mens «akuttsykehuset» har færre tilgengelige tjenester, og en redusert 
akuttberedskap. Å gå inn for at Helgeland i framtiden skal ha en slik modell med et stort 
akuttsykehus og et akuttsykehus, er noe vi ønsker å advare Fylkestinget på det sterkeste mot.  

Dette er en modell som siden prosessen om framtidens Helgelandssykehus startet i 2013, ikke 
har funnet støtte i noen utredninger. Modellen har ingen tilslutning blant høringsinstansene i 
prosessen, men frarådes derimot av flere fagmiljø, deriblant miljøer i UNN og de 18 
kommuneoverlegene på Helgeland, inkludert kommuneoverlegen i Rana. Legeforeningen har 
vedtatt en enstemmig resolusjon mot delte akuttfunksjoner på sitt landsstyremøte i 2015.  

14 kommuneoverleger forklarer i et i et åpent brev til Helgelandssykehusets styre om farene 
ved en modell med ett stort akuttsykehus og ett akuttsykehus på Helgeland. Brevet er vedlagt, 
og anbefales lest, da det gir en forståelse for kommunelegenes reelle faglige bekymring 
dersom en modell med to sykehus hadde blitt vedtatt. Våre 12 kommuner er derfor trygge på 
at Helgelandssykehusets styre 28.11 fattet et faglig godt forankret vedtak, som har bred støtte 
i både lokale og nasjonale fagmiljø, og i de fleste kommunene på Helgeland. 

Rana kommune uttrykker i sitt brev til Fylkestinget bekymring for «den sentraliserende» 
effekten Helgelandssykehusets vedtak vil ha for Helgeland.  

Vår mening er at å samle og bygge opp kompetansearbeidsplasser utenfor Mo i Rana vil ikke 
være sentraliserende, men tvert om sikre framtidig aktivitet og bosetting over hele Helgeland.  
Derimot vil det å legge et stort akuttsykehus til Mo i Rana virke sterkt sentraliserende, og føye 
seg inn i rekken av vedtak den siste tiden som utarmer distriktene. Å samle kompetansen i ett 
sterkt fagmiljø og legge dette sentralt på Helgeland, er i tillegg til å være pasientvennlig, også 
god distriktspolitikk.  

Å rekruttere og beholde høykompetent nøkkelpersonell er viktig for en bærekraftig 
spesialisthelsetjeneste på Helgeland. Alle utredninger viser at det viktigste for rekruttering av 
leger og spesialister, er at de får jobbe i et større fagmiljø med mulighet for faglig utvikling. 
Dette er også et argument for å samle fagmiljøene i ett stort sykehus. I forslaget fra Rana 
kommune om to sykehus og tre DMS må et allerede sårbart fagmiljø bemanne opp hele fem 
enheter. Dette medfører betydelig ambulering av nøkkelpersonell over store avstander noe 
som i seg selv ikke vil virke rekrutterende. 
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På tross av at Rana sykehus har flest ansatte, er fagmiljøet ved Sandessjøen sykehus det klart 
bredeste. Sandnessjøen har flest ferdigutdannede spesialister, altså overleger, som har stor 
betydning for vaktberedskap, pasientbehandling og utdanning av yngre leger. Til sammen 
arbeider det 35 spesialister i ulike fagfelt på Sandnessjøen sykehus, på Mo i Rana 21. Det er 
også relevant å se på fagmiljøet i Sandnessjøen og Mosjøen i sammenheng, da det ved å slå 
sammen sykehusene til ett stort akuttsykehus i Sandnessjøen og omegn vil kunne bevare 
begge disse fagmiljøene inn i det nye sykehuset. I Mosjøen er det i dag 19 legespesialister, 
slik at det samlede tallet på spesialister sør for Korgfjellet er på 54, mot Mo i Ranas 21. Det 
vedlegges en oversikt over spesialister ved de tre sykehusenhetene, som dokumentasjon på de 
ulike fagmiljøene. Dette viser at ved å legge et stort sykehus sentralt på Helgeland, vil 
risikoen for å miste høykompetent fagpersonell minimeres. I Ranas foretrukne 
tosykehusmodell, vil fagmiljøene ved Sandessjøen og Mosjøen sykehus forvitre, da 
funksjonene som i dag ivaretas av disse sykehusene forutsettes flyttet til sykehuset i Mo i 
Rana.  

Når det gjelder økonomien i prosjektene viser rapportene at det er store usikkerhetsmomenter 
knyttet til flikking på eksisterende bygg, mens ved nybygg er kostnadene forutsigbare gitt like 
grunnforutsetninger. Jan Erik Tveiten fra Deloitte bekreftet i styremøtet at det var knyttet 
svært stor usikkerhet til beregningene til rehabilitering av gamle bygg. Det er viktig å få fram 
alle kostnader før man gjør de endelige vurderingene i forhold til økonomi. Kommunene 
kjenner eksempelvis til at det på enkelte rehabiliteringsprosjekter i Helse Nord har vært til 
dels betydelig reduksjon av pasientbehandlingen i byggeperioden. Denne type kostnader vil 
også være relevant å ha med i totalkostnaden ved rehabilitering av eldre bygningsmasse.  

Vi 12 kommuner mener at Helgelandssykehuset har bærekraft til å bygge et nytt 
driftseffektivt sykehus, på linje med det som er gjort i de aller fleste sykehusprosjektene rundt 
omkring i landet. Erfaring viser at der man har gått for å modernisere eksisterende 
bygningsmasse, har kostnadene langt på vei blitt dyrere enn tilsvarende nybygg. Våre 12 
kommuner mener økonomien i prosjektet må utredes videre i konseptfasen, og at man ikke 
kan se annet enn konturene av dette på nåværende stadium i prosjektet. 

Helgeland trenger en framtidsrettet og sterk spesialisthelsetjeneste tilgjengelig for alle 
Helgelendinger. Sykehuset plassert i Sandnessjøen og omegn vil nettopp gi god 
tilgjengelighet for alle pasienter på Helgeland, enten de kommer langs vei, med båt eller med 
luftambulanse, sommer som vinter. En stor og bærekraftig fødeavdeling tilgjengelig for alle 
fødende på Helgeland vil kunne etableres, som også vil være tilgjengelig for fødende fra 
Brønnøysund med akutte behov for overflytting fra fødestuen vinterstid. Det ble nedsatt en 
arbeidsgruppe bestående av jordmødre og gynekologer fra Sandnessjøen og Mo i Rana for å 
utrede fødetilbudet på Helgeland i forbindelse med Helgelandssykehuset 2025. 
Arbeidsgruppen konkluderte med følgende i styreseminar 22. oktober 2019 «Arbeidsgruppen 
anbefaler at man i framtidig modell på Helgeland samler fødetilbudet i ett felles fagmiljø. I 
denne modell inngår opprettholdelse av fødestua i Brønnøysund» Videre heter det: 
«Forutsetningen for å lykkes med modellen med en felles fødeavdeling på Helgeland, er at 
tilgjengeligheten for flest mulig av pasientene på Helgeland blir best»  
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Kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, 
Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad er trygg på at vedtaket fattet i Helgelandssykehusets styre 
er bærekraftig, levedyktig, gjennomførbart og ikke minst; faglig godt forankret. 

Vi håper Nordland Fylkesting fatter en klok og framtidsrettet beslutning i denne saken, og går 
inn for å støtte styrets vedtak; at framtidens Helgelandssykehus skal bestå av ett sykehus 
primært lokalisert til Sandessjøen og omegn, med gode pasientvennlige DMS lokalisert til 
både Brønnøysund og Mo i Rana. 

Peter Talseth     Eilif Trælnes 
Ordfører     Ordfører 
Alstahaug kommune    Brønnøy kommune 

Nils Jenssen     Ellen Schjølberg 
Ordfører     Ordfører 
Dønna kommune    Grane kommune 
 
Harald Lie     Elbjørg Larsen 
Ordfører     Ordfører 
Hattfjelldal kommune    Herøy kommune 
 
Ivan Haugland    Hans Gunnar Holand 
Ordfører     Ordfører 
Leirfjord kommune    Sømna kommune 
 
Jan Helge Andersen    Berit Hundåla 
Ordfører     Ordfører 
Træna kommune    Vefsn kommune 
 
Andre Møller     Torild Haugann 
Ordfører     Ordfører 
Vega kommune    Vevelstad kommune 
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 Sandnessjøen Mosjøen Mo I Rana 

Gastrokirurg 2* 0 0* 

Urolog 0 1* 0 

Plastikk kirurg 0 1 0 

Lungelege 1 0 1 

Ortoped 0 0 4 

Nyrelege 1 0 0 

Geriater 0 0 1 

Anestesilege 4 2 2 

Radiolog 3 2 2 

Revmatolog 0 0 1 

Hjertelege 3 3 2 

Gastromedisiner 1* 1* 0* 

Nevrolog 0 3 0 

ØNH 4 0 0 

Øye 0 1 0 

Hud 0 2 0 

Pediater 3 0 0 

Gynekolog 4 0 3 

Fysikalsk medisiner 2 0 0 

Generell kirurg 
(uten grenspesialitet) 

5 1 5 

Generell indremedisin 
(uten grenspesialitet) 

2 2 0 

 35 19 21 

*Forutsetning for å kunne drive med kreftkirurgi 

 Sandnessjøen og Mosjøen Mo I Rana 

Gastrokirurg 2* 0 

Urolog 1* 0 

Plastikk kirurg 1 0 

Lungelege 1 1 

Ortoped 0 4 

Nyrelege 1 0 

Geriater 0 1 

Anestesilege 6 2 

Radiolog 5 2 

Revmatolog 0 1 

Hjertelege 6 2 

Gastromedisiner 2* 0 

Nevrolog 3 0 

ØNH 4 0 

Øye 1 0 

Hud 2 0 
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Pediater 3 0 

Gynekolog 4 3 

Fysikalsk medisiner 2 0 

Generell kirurg  
(uten grenspesialitet) 

6 5 

Generell indremedisin 
(uten grenspesialitet) 

4 0 

 54 21 
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