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Paulke Karin Emmy Liska

Fra: Einmo Liv

Sendt: onsdag 4. desember 2019 10:58

Til: Vorland Lars Harry; Larsen Renate; Jørgensen Kari; Strøm Inger Lise; Jenssen 

Svenn Are; beate.rahka.knutsen@helse-nord.no; Eriksen Tom Børje; 

tom.erik.forsaa@helse-nord.no; sissel.alterskjaer@helse-nord.no; kari.; Sund 

Fredrik; Postmottak Helse Nord IKT (post@hnikt.no)

Kopi: Nils-Halvdan Morken

Emne: Norsk gynekologisk forenings uttalelelse vedrørende styresak 115/19 

Helgelandssykehuset 2015

Til Administrerende direktør Lars Vorland, Styreleder Renate Larsen og Styremedlemmer i Helse Nord 
 
Norsk gynekologisk forening var av undertegnede bedt om å uttale seg om den foreslåtte to sykehus 
modell,  styresak 115/19 Helgelandssykehuset 2025, med et fullverdig sykehus og et mindre sykehus. 
Ønsker at styret i Helse Nord er informert om denne uttalelse før man tar stilling til ny sykehusstruktur på 
Helgeland. 
Vennligst se uttalelse fra styret i NGF v/ Nils-Halvdan Morken. 
 
Mvh Liv Einmo 
 
Seksjonsoverlege gyn/føde   
Helgelandssykehuset avd Sandnessjøen 
 
 
 
Takk for oversendt styresak 115/19 HS 2025. Anbefaling om struktur og lokalisering.  
 
Vi har diskutert saken i styret i Norsk Gynekologisk Forening og følgende momenter har kommet frem: 
 
Bruken av begrepene "liten" fødeavdeling og "stor" fødeavdeling uten at dette er nærmere definert er uklart. Vi er 
usikre på om styret ved Helgelandssykehuset er kjent med de krav som stilles til en fødeavdeling. Vi stiller spørsmål 
ved hvorvidt forslaget er i tråd med nasjonale definisjoner og anbefalinger (jamfør «Et trygt fødetilbud»).  
Det stilles strenge krav til en fødeavdeling blant annet: "Det er viktig at det etableres et robust, kompetent miljø 
som oppebærer nødvendige faglige kvalifikasjoner samt framstår som rekrutteringsattraktivt, og at man 
derigjennom reduserer behovet for vikarstafetter», videre: "Fødeavdelingens behov for faglige støttefunksjoner må 
være sikret". Etter vår oppfatning er det forslag som foreligger lite egnet til å rekruttere spesialister, samt sikre 
robuste og kvalitetsmessig gode fagmiljøer. 
 
På vegne av styret i NGF 
Nils-Halvdan Morken 
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