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Innspill fra leger i Rana kommune angående HSYK 2025 

Legene i Rana kommune ønsker å komme med innspill i debatten om HSYK 2025. Det er 

kommet tre ulike innstillinger så langt i prosessen. Som fastleger og sykehjemsleger i Rana 

har vi kommet med anbefaling om to sykehus på Helgeland hvorav det ene bør ligge i Rana, 

det andre i Sandnessjøen. Vi er svært bekymret for helsetilbudet i hele regionen dersom 

styrevedtaket i Helgelandssykehuset blir det valgte alternativet. 

Legene i Rana er enige om at alle modeller som har vært presentert for HSYK 2025 har 

styrker og svakheter avhengig om man vektlegger rekruttering, reisetid, oppbygging av sterke 

fagmiljø, samfunnsmessige konsekvenser osv. Vi registrerer at man flere steder på Helgeland 

vektlegger det som taler for et stort sykehus i egen kommune og i liten grad er villig til å se 

helheten, eller ta inn over seg konsekvensene innfrielse av egne behov vil få for helsetilbudet 

for andre. Vi skal ikke påberope oss å være nøytrale, men vi har et ansvar om å si ifra når 

avgjørelser går utover våre egne pasienter og gir dem et svekket helsetilbud. Vi har også et 

ansvar for at våre egne og våre pasienters behov for helsetjenester ikke skal dekkes på 

bekostning av andre.  

Vi bryr oss om pasientene våre. Vi er bekymret for at den akutt syke pasienten eller at den 

fødende ikke skal rekke fram til sykehuset. Vi er bekymret for at våre kronisk syke eller eldre 

pasienter skal velge bort nødvendig utredning og behandling på grunn av lang reisevei. Vi er 

bekymret for om vi er i stand til å bidra med gode nok prehospitale tjenester. Vi tror at dette 

er en bekymring vi deler med legene andre steder på Helgeland med lang reisevei til sykehus.  

Demografi og geografi får vi ikke gjort noe med. I dag har vi tre sykehus og det er bestemt at 

dette antallet må reduseres. Vi kan imidlertid ikke se at det er mulig å ha mindre enn to 

sykehus i regionen uten at dette går hardt ut over helsetilbudet til hele regionen. Gjennom 

mange år har man på sykehusene opparbeidet kompetanse på ulike områder. Legene og 

sykepleierne som bor og jobber på de ulike sykehusene er svært ettertraktet på 

arbeidsmarkedet og er ikke interessert i å ha lang pendlevei eller flytte på seg for å fortsette å 

jobbe et annet sted på Helgeland. De vil bo der de bor, ellers flytter de, i hovedsak sørover, 

for å jobbe på andre sykehus, utenfor Helse nord. Mange leger har allerede jobbtilbud. Og de 

forlater Helgeland lenge før 2025 dersom det vedtas at sykehus her legges ned. Mister vi en 

stor andel av legene og sykepleierne har vi ikke nok folk til å bemanne det ene store sykehuset 

i regionen og helsehjelpen som skal gis der blir da dårlig for alle, også for de som bor nært. Vi 

har ikke råd til å miste èn eneste lege eller sykepleier på Helgeland. Det er svært vanskelig å 

rekruttere, de som velger å bli er stort sett fra området. Som fastleger har vi, som i resten av 

landet, kjent på rekrutteringssvikten i fastlegeordningen. Men vi kan i hvert fall være glade 



for at våre kolleger som er fra Helgeland i stedet velger å jobbe på sykehusene nært oss og 

ikke forsvinner til andre deler av landet.  

I Helse Nords område er det flere lokalsykehus av samme størrelse som to sykehus på 

Helgeland vil få. Disse utgjør en svært viktig del av infrastruktur og helsetilbud til 

befolkningen ved både akutte og kroniske lidelser. Vi vil oppfordre Helse Nord til å styrke 

denne typen lokalsykehus, og gi dem et medisinskfaglig innhold og en bemanning som sikrer 

at befolkningen og helsepersonell kan ha tillit til at de skal bestå.  

Vi mener at en sentralisering av spesialisthelsetjenesten vil få størst konsekvenser for de aller 

sykeste pasientene og de som trenger helsehjelpen mest.  

Vi trenger to sykehus på Helgeland.  
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