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Paulke Karin Emmy Liska

Fra: Lorentzen Karl Ivar

Sendt: onsdag 4. desember 2019 17:55

Til: Tollåli Geir

Kopi: Vorland Lars Harry; 'rl@seafood.no'; Strehle Johannes Michael; Lorentzen 

Karl Ivar

Emne: VS: Bekymringsmelding fra Fagrådet i ortopedi/Helse Nord RHF - styresak 

115/19 Helgelandssykehuset 2025

Vedlegg: Uttalelse fra Ortopedisk Fagråd v.6.pdf

Hei Geir 
 
På vegne av Fagrådet i ortopedi/Helse Nord RHF oversender jeg vedlagte bekymringsmelding  i anledning 
styrevedtak 115/19 – Helgelandssykehuset 2025. Samtlige av av fagrådets representanter stiller seg bak innholdet i 
brevet. 
 
 
Mvh 
 
Karl-Ivar Lorentzen 
Leder Fagrådet i ortopedi 

 

 
Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig 
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Nedlegging av Ortopedisk avdeling ved Helgelandssykehuset i 

Rana vil ramme det ortopediske behandlingstilbudet i hele Nord-

Norge! 

     
Uttalelse fra Ortopedisk Fagråd i Helse Nord til styret i Helse Nord 

 

Ortopedisk Fagråd i Helse Nord ser med betydelig uro på den usikkerhet som er skapt for 

ortopedisk avdeling på Helgelandssykehuset avd. Rana etter at styret i Helgelandssykehuset 

HF den 28. november vedtok å legge ned sykehuset og omgjøre det til et distriktsmedisinsk 

senter. Fagrådet vil på det sterkeste advare mot at Helse Nord og helseminister Bent Høie 

slutter seg til dette. Uansett sykehusstruktur eller funksjonsfordeling som ellers blir valgt på 

Helgeland, må det møysommelig oppbygde ortopediske fagmiljøet i Rana bevares og 

videreutvikles med døgnkontinuerlig vaktberedskap. Noe annet vil ramme det ortopediske 

behandlingstilbudet ikke bare på Helgeland, men i hele Nord-Norge. 

 

Vi vil trekke frem særlig disse poengene: 

- Rekruttering 

- Godt tilbud og gode resultater 

- Risiko for tap av tid til operasjon og påvirkning av prognose 

- Hvem skal ta over? 

 

Ortopedisk avdeling i Mo i Rana er bygd opp gradvis over en tidsperiode på 35 år. 

Avdelingen har bevisst rekruttert og utdannet nye ortopedspesialister med i all hovedsak lokal 

tilknytning og har i dag et bredt fagmiljø med god rekruttering. Det ortopediske fagmiljøet lar 

seg ikke flytte fra Rana og vil ved et nedleggingsvedtak bli oppløst.  

 

Avdelingen har de siste 15 årene hatt ansvaret for pasienter med ortopediske problemstillinger 

på hele Helgeland med et nedslagsfelt på 78 000 mennesker. Avdelingen gir et bredt tilbud av 

ortopedisk behandling innenfor protesekirurgi i hofter og knær, artroskopiske behandlinger i 

skuldre, knær og ankler, håndkirurgi, fotkirurgi, er ett av tre sykehus i Nord-Norge som gjør 

dekomprimerende ryggkirurgi (operasjoner på skiveprolaps og spinal stenose) samt opererer 

det meste av ortopediske skader, brudd og infeksjoner. Avdelingen satte inn like mange 

kneproteser som Nordlandssykehuset både i 2016 og i 2017 og var den ortopediske 

avdelingen i Nord-Norge som satte inn flest primære hofteproteser i 2017 og nest flest i 2016 

(etter UNN, Tromsø) ifølge Nasjonalt Register for Leddproteser. Avdelingen kan vise til gode 

resultater i nasjonale registre.  

 

Avdelingen opererer årlig ca. 150 hoftebrudd. For de eldre hoftebruddpasientene har 

avdelingen siden 2014 etablert en ortogeriatrisk etterbehandlingsenhet på medisinsk avdeling 

ledet av geriater for å optimalisere behandlingen etter operasjon av denne pasientgruppen med 

ofte mange tilleggslidelser. En slik behandlingslinje er unik i Nord-Norge og heller ikke 

vanlig i Norge forøvrig. Det er vanskelig å skulle forklare en pasient fra Helgeland at selv om 

vi gir fullgod behandling, så må han eller hun dra til et annet sykehus med stor risiko for tap 

av tid og prognose. Dette er ikke god pasientbehandling.  

 

Ortopedisk Fagråd i Helse Nord vil gjøre styret i Helse Nord klar over at ingen av de andre 

ortopediske avdelingene i Nord-Norge har kapasitet til å ta over disse pasientene fra 

Helgeland dersom avdelingen i Rana skulle bli vedtatt nedlagt. Vi kan ikke forstå at Nord-

Norge kan ta seg råd til å oppløse et så velfungerende, livskraftig og høykompetent 
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ortopedmiljø som det er ved ortopedisk avdeling i Mo i Rana. Vi ber styret i Helse Nord ta 

dette på største alvor.  

 

 

Ortopedisk Fagråd i Helse Nord den 4. desember 2019, 

 

Karl-Ivar Lorentsen, avd.leder, ortoped, UNN 

Hebe Kvernmo, ortoped og håndkirurg, UNN 

May-Liss Johansen, avd.sykepleier, UNN 

Søren Bøvling, ortoped Finnmarkssykehuset 

Cato Kjærvik, ortoped, Nordlandssykehuset 

Cecilie Bendiksen Wold, ortoped, Nordlandssykehuset 

Ivar Hanssen, ortoped, Helgelandssykehuset avd. Rana 

Marthe Neshagen, fysioterapeut, Helgelandssykehuset avd. Rana 
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