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Paulke Karin Emmy Liska

Fra: Renate Larsen <rl@seafood.no>

Sendt: tirsdag 10. desember 2019 10:09

Til: Paulke Karin Emmy Liska

Emne: FW: Helgelandssykehuset 2025 -rekruttering

Til referatsak  
 

From: Berg, Frode <Frode.Berg@rana.kommune.no>  
Sent: tirsdag 10. desember 2019 09:48 
To: lars.vorland@helse-nord.no; geir.tollali@helse-nord.no; Renate Larsen <rl@seafood.no> 
Subject: Helgelandssykehuset 2025 -rekruttering 
 
Jeg registrerer at problemer med å rekruttere til fastlegehjemler i Rana brukes som argumentasjon mot et stort 
akuttsykehus i Rana. Det hevdes at siden Rana kommune har vansker med å rekruttere fastleger, så vil et fremtidig 
Helgelandssykehus i Rana også ha vansker med å rekruttere leger.  
  
Jeg ønsker å være sikker på at Helse Nord er klar over at rekruttering til fastlegeordningen i Rana og til 
Helgelandssykehuset ikke kan sammenlignes, og at dere forstår hvorfor. 
  
Norge opplever en fastlegekrise. Hovedmodellen for fastlegeordningen er basert på næringsdrift. Rana kommune 
har fram til for få år siden utelukkende hatt næringsdrivende fastleger. 
 
Næringsdrivende leger holder selv personell, lokaler og utstyr, og har i tillegg til administrasjon av egen praksis også 
personalansvar, økonomiansvar, IKT-ansvar og internkontrollansvar for legekontoret. Næringsdrivende leger driver 
for egen regning og risiko. De må selv bekoste nødvendig videre og etterutdanning. Fravær fra praksis pga ferie, 
videre/etterutdanning eller sykdom medfører et betydelig økonomisk tap. Næringsdrivende leger har begrensninger 
i trygdeytelser ved svangerskap eller sykdom. Leger som skal jobbe som næringsdrivende fastlege må kjøpe seg inn i 
praksis. De siste praksisomsetningene i Rana var på 400000kr. Dette krever låneopptak for de fleste. Den nasjonale 
fastlegekrisen gir en betydelig risiko for å ikke få omsatt praksisen videre, og gjør investering i egen praksis 
økonomisk risikabelt. 
 
Det er de store og mellomstore byene som baserer seg på næringsdrivende fastleger som har størst problemer å 
rekruttere til ledige fastlegehjemler for tiden. 
 
For fem år siden opprettet Rana kommune et kommunalt legesenter med fastlønnede leger. Vi startet med to leger, 
men har nå utvidet til seks fastleger. Fastlønnede fastleger har en trygg og stabil inntekt, med alle de rettigheter fast 
ansettelse medfører. Kommunen dekker alle kostnader for videre/etterutdanning og legen får lønn ved fravær pga 
sykdom, svangerskap og utdanning. Alle fastlønte legehjemler er besatte og det er ingen problemer med å 
rekruttere til fastlønnede fastlegehjemler i Rana. 
 
Det er altså ingen grunn til å tro at sykehuset, som tilbyr faste  stillinger til helsepersonell, skal ha problemer med å 
rekruttere leger. 
 
Jeg har forståelse for st alle kommuner på Helgeland ønsker å ha nærhet til sykehustjenester, men det er likevel ikke 
greit å bruke feilaktige opplysninger når man skal argumentere for eget syn i en så viktig sak som dette. 
 
Lykke til med beslutningen som skal gjøres om sykehusstruktur på Helgeland.  
  
Med vennlig hilsen 
Frode Berg 
Kommuneoverlege 
Rana kommune 
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Sendt fra min iPhone 


