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Innspill fra anestesiavdelingen Helgelandssykehuset Mo i Rana vedrørende prehospital tjeneste og 

økonomi i Helgelandssykehuset 2025. 

Helgelandssykehusets styre har anbefalt å etablere ett akuttsykehus i Sandnessjøen og omegn, samt 

avvikle sykehusene i Mosjøen og Mo i Rana. Den økonomiske analysen viser at dette alternativet vil 

være svært økonomisk krevende for Helgelandssykehuset. Analysene viste at kostnadene med de 

prehospitale tjenestene vil øke, men usikkert hvor mye. Anslagsvis trenger man 3 ekstra 

ambulansebiler i drift (2 i Rana og 1 i Mosjøen) for å kompensere for økt behov for pasienttransport. 

Hver ambulansebil antas å koste 7 millioner kroner (mnok) årlig ifølge ambulanseplan (2) og rapport 

om prehospitale tjenester (3). Dette estimatet virker for oss å være svært optimistisk. Bare 

lønnsutgiftene kommer tett opp mot dette beløpet. Hver bil drives i dag av 8 ansatte i 100% stilling, 

dette er tilstrekkelig når de har hvilende vakt slik de har i dag. Ved økt belastning og aktiv vakt 

døgnet rundt, kreves det 10,2 ansatte for å bemanne 1 bil. Samtidig planlegges det at 50-70 % av 

ambulansepersonell skal ha bachelor i paramedisin (3), noe som vil øke lønnsutgiftene.  

En ambulansebils levetid er i dag i beste fall 5 år. Ved dagens bruk i Rana kjører bilene ca. 40.000 

km/år. En tur per dag til Sandnessjøen gir alene 73.000 km/år. Med andre oppdrag er opptil 100.000 

km/år et realistisk anslag. Dette vil ha vesentlig innvirkning på ambulansenes levetid, og gi en levetid 

på nærmere 3 år. Driftskostnader er 30 kr/km og pris per nye ambulansebil ca. 2,7 mnok. 

Regnestykket blir da: lønnskostnader(10,2 x 750 000) 7,65 mnok, driftskostnader 3 mnok og ny bil 

hvert 3. år som blir 0,9 mnok. Totalkostnaden for å drifte en ambulansebil i Rana vil da bli på 11,55 

mnok per år. 

Ambulansebilene i sone 2 (Rana/Lurøy/Korgen/Nesna) hadde i 2018 4609 oppdrag (12,6/døgn) 

hvorav 1899 (5,2/døgn) leverte pasient til Helgelandssykehuset Mo i Rana. Akuttmottaket i Rana 

hadde 6974 pasienter (19,1/døgn) i 2018, og 3075 pasienter (8,42/døgn) ble innlagt. Mange av 

pasientene kommer seg til sykehuset uten hjelp fra ambulansetjenesten siden sykehuset er lokalisert 

nært hjemmet. Vi antar at nedleggelse av sykehuset i Rana vil øke behovet for bakketransport:  

1. Mange flere pasienter vil ha behov for ambulansetjeneste pga. lang avstand til sykehus.  

2. Tidsbruk for hvert oppdrag vil øke betydelig. Gjennomsnitt per oppdrag i Rana er i dag 1,24 timer. 

Et oppdrag fra Rana til Sandnessjøen tar totalt ca. 5 timer tur/retur inkludert tid på stedet.  

3. Ved nedleggelse av Helgelandssykehuset Mo i Rana risikerer man å miste sitt ortopediske fagmiljø. 

I det tilfellet må man regne med transport av ortopediske pasienter til annet helseforetak. 

Vi mener det er tvilsomt at 2 ekstra ambulansebiler vil kunne dekke dette behovet. Det er mer 

realistisk at det behøves 3, kanskje 4 ekstra ambulansebiler for å dekke behovet kun i Rana. 

Medregnet 1 ekstra bil i Vefsn, vil man trenge 5 ekstra biler som etter våre beregninger koster 11,55 

mnok per år å drifte. Totalt blir det nesten 58 mnok årlig, til sammenligning med det beskjedne 

estimatet på 21 mnok i analysen av økonomisk bæreevne.    



I 2015 var 904 oppdrag triagert som kategori rød på Helgeland (2). Ambulansehelikopteret 

gjennomførte i snitt 252 oppdrag per år i perioden 2012-2018 på Helgeland. Flesteparten av de mest 

akutte oppdrag på innlandet ble utført av ambulansebiler med eller uten hjelp av legevakttjenesten. 

Dette vises tydelig i Luftambulansetjenesten sitt journalsystem (LABAS).  Forklaringen er at 

ambulansebil gir raskere transport til sykehus enn ambulansehelikopteret klarer med kort avstand til 

sykehus. Særlig når værforholdene er dårlige. I tillegg opptar man da ikke den mest avanserte 

prehospitale ressursen når oppdraget løses med bil.  

Nedlegging av sykehusene i Rana og Mosjøen øker behovet for luftambulansetjenesten. Det blir 

utfordrende å opprettholde bemanning og ressurser til å løse akutt sykdom på DMS, hvis man 

strekker den økonomiske bæreevnen for å bygge et nytt sykehus. Fastlegene i Rana har allerede 

signalisert sine bekymringer om at det akuttmedisinske tilbudet i Nord- og Øst-Helgeland vil bli 

betydelig redusert. Virksomhetsdata viser at Rana kommune har blant landets dårligste 

tilgjengelighet til ambulansehelikopter (11 oppdrag/år i gjennomsnitt) og tallene for Hemnes og 

Vefsn er nesten like ille. En studie publisert i 2013 (4) viser at antallet kritisk syke og skadde som blir 

behandlet av anestesilegebemannede prehospitale ressurser, er 25-30 per 10.000 personår i 

Skandinavia. Med 78.000 innbyggere vil det gi 225 «high priority» oppdrag per år hvor Rana vil ligge 

på ca. 78, som ikke lengre vil kunne løses i samme grad av ambulansebil og en kort transport til 

sykehus.  

Det har blitt tatt opp å bruke ambulansefly til primæroppdrag og eventuelt etablere ytterligere et fly i 

Brønnøysund i presentasjonen om prehospitale tjenester (3). Det vil øke kostnadene, og det er også 

usikkert om det vil kunne dekke det overnevnte gapet mellom dagens prehospitale tjeneste, og det 

fremtidige behovet med ett sykehus i Sandnessjøen. 

Vi mener at det akuttmedisinske tilbudet i Nord- og Øst-Helgeland kommer til å bli vesentlig dårligere 

om man ikke får en markant økning i bruken av ambulansehelikopteret. Det bør i tillegg opprettes en 

anestesilegebemannet ambulansebil/DMS. Dette har ikke de økonomiske beregningene tatt høyde 

for. Dersom sykehusstrukturen på Helgeland endres etter Helgelandssykehusets styre sin innstilling, 

viser våre beregninger at kostnaden av prehospitale tjenester vil bli betydelig høyere enn antatt.  

Helgelandssykehuset må ha økonomi til å dekke den framtidige utviklingen som forespeiles å være 

formidabel. Vi vil med dette brevet anmode beslutningstakerne om fremtidig sykehus- og prehospital 

struktur på Helgeland, å tenke på den økonomiske bærekraften slik at man klarer å opprettholde et 

forsvarlig prehospitalt tilbud. 
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