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Emne: Brev til adm. dir Lars Vorland, Styret i Helsenord fra allmennlegene i Vefsn
Vedlegg: 
På vegne av legetjenesten i Vefsn kommune oversendes hered et åpent brev til adm dir og styret i
Helse Nord, i forbindelse med innstilling og styrebehandling av fremtidens sykehusstruktur på
Helgeland:

Ett sykehus, for hele Helgeland 
 
En fremtidsrettet, trygg og ikke minst likeverdig helsetjeneste for alle helgelendinger. Det må være
hovedfokuset når man nå skal avgjøre fremtidens sykehusstruktur på Helgeland. Vi som
allmennleger i Vefsn har i vaktsituasjon, kanskje i større grad enn noen andre, måtte forholde oss
til en flerdelt sykehusstruktur slik den eksisterer i dag. Vi vil med bakgrunn i dette gi våre klare
anbefalinger til avgjørelsen Helse Nord nå skal fatte.  
 
Modell 
 
Legene i Vefsn kommune støtter styret i Helgelandssykehusets vedtak om ettsykehusmodell.
 
Alle de helsefaglige utredningene som er utført anbefaler ett nytt sykehus på Helgeland, og det er
det gode grunner til. Administrerende direktør og senere fylkesrådet ga anbefaling om en to-
sykehusmodell. Vi oppfatter dette mest som et tiltak for å prøve å dempe konfliktnivået i en etter
hvert politisert debatt, heller enn å lytte til samstemte helsefaglige råd. Dette er en farlig vei å gå
og vi vil fraråde dette på det sterkeste. Pasienter med akutte sykdomsbilder trenger fullverdig
både medisinsk og kirurgisk beredskap. Dette er godt redegjort for i uttalelser fra både
fagmiljøene her på Helgeland, akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset i Tromsø og ikke
minst sentralt fra Legeforeningen. I Mosjøen har vi siden nedleggelsen av akuttkirurgien i 2006
erfaring med hvor utfordrende det er å stå på et skadested og ha ansvaret for at pasienten
havner på «riktig» akuttsykehus. Pasientforløp heller blir ikke optimale når man etter en kort
legevaktsvurdering skal avgjøre hvorvidt pasienten skal henvises til medisinsk eller kirurgisk
avdeling.
 
Geografien og befolkningsstørrelsen på Helgeland tilsier ett sykehus. De nasjonale
kvalitetskravene til fødetilbudet som er nedfelt i stortingsmeldingen “En gledelig
begivenhet” (2008–2009) og i Helsedirektoratets veileder “Et trygt fødetilbud” fra 2011 gjør at man
ikke kan skille fødetilbudet og døgnkontinuerlig akuttkirurgisk beredskap. Anbefalt nedre grense
for opptaksområdet for akutt kirurgi er i nasjonal helse- og sykehusplan på 60–80 000innbyggere.
Eneste region som avviker fra dette, er Finnmark fylke. Finnmark fylke er i motsetning til hva
foretaksdirektøren hevder i sin innstilling til foretaksstyret, ikke sammenlignbart med Helgeland.
Befolkningstallet er noenlunde det samme, men Finnmark er med sine 49000 km2 nesten 3
ganger så stort. De 3 kommunene Karasjok, Kautokeino og Sør-Varanger er alene større
enn Helgeland målt i landareal. En mer relevant sammenlignbar region er f.eks Sogn og Fjordane
med 18 600 km2, 110 000 innbyggere og ett geografisk sentralt plassert sykehus.
 
 
Lokalisering 
 
Legene i Vefsn kommune støtter protokolltilførselen som peker på  Mosjøen som alternativ



lokalisasjon for ett stort akuttsykehus på Helgeland.
 
Helsefaglig sett bør ett nytt sykehus være lokalisert sentralt på Helgeland. Styrking
av prehospitale tjenester og utbygging av IKT-løsninger har blitt tatt til inntekt for at en mer perifer
lokalisering av et nytt sykehus kan gi et like godt tilbud. Dette medfører ikke riktighet. Som
fastleger er vi godt i gang med å ta i bruk videokommunikasjonsløsninger og i akuttmedisinsk
sammenheng har vi daglig et utmerket samarbeid med den prehospitale tjenesten. Ingen av disse
faktorene kan imidlertid demme opp for fraværet av et sykehus.  Det er først og fremst ved de
primært indremedisinske tilstandene at vi flytter mye av behandlingen ut i ambulansene. Ved
akuttkirurgiske og akutt-obstetriske tilstander, er det imidlertid et ufravikelig faktum at tid til definitiv
behandling har størst betydning for overlevelse og sykelighet. Dette er godt dokumentert i en
rekke både internasjonale og norske studier.  
 
Både for akutte og elektive transporter er det av betydning at et sykehus plasseres sentralt, nær
det trafikale midtpunktet på Helgeland. Mosjøen, Helgelands neste største by, ligger i umiddelbar
nærhet til dette. Ett sykehus i Mosjøen og omegn vil ha en plassering som gir trygge og
tilgjengelige helsetjenester for hele Helgelands befolkning. Den umiddelbare nærheten til E6 og
jernbane vil muliggjøre kollektive ansattereiser som også har positive miljømessige konsekvenser.
En plassering i f.eks Holandsvika være gunstig for pasienter med hjerte- og lungesykdommer
pga. god luftkvalitet. Her vil også pasienter fra kysten nå sykehuset med båt.
 
Gjennom prosessen med ny sykehusstruktur har det ikke kommet frem tungtveiende argumenter
mot en plassering i Mosjøen og omegn. Gitt den sentrale plasseringen er det derfor påfallende
hvor liten plass dette alternativet har fått i drøftingen rundt alternativer. Rekruttering og
interimsperioden har blitt fremhevet som utfordrende ved etablering av et nytt sykehus. Dette
imøtegås faktisk i stor grad av den utredningen Helgelandssykehuset selv har
gjort. Spørreundersøkelser utført blant de ansatte på Helgelandssykehuset har demonstrert at det
foreligger en betydelig pendlervilje blant de ansatte på de tre enhetene, og da hovedsakelig i
retning sykehusene i hhv Mosjøen og Sandnessjøen. 
Hva angår rekruttering er det vel også verdt å nevne at vi i Vefsn har en stabil og fullbesatt
fastlegetjeneste, og rekrutterer raskt ved utlysninger. Vi er kjent med Helse Nords rapport om
fastlegeordningen i Nord-Norge, og at Helse Nord er klar over viktigheten av en velfungerende
fastlegetjeneste og dens portvokterfunksjon for spesialisthelsetjenesten. Fastlegetjenesten i Vefsn
vil kunne fungere som en sterk støttespiller til et nytt sykehus, og med en stabilitet som muliggjør
faglig utvikling og fremtidsrettede helsetjenester.
 
 
Konklusjon 
 

Våre lokalpolitikere har uselvisk inngått i en allianse med 11 andre kommuner om ett nytt
Helgelandssykehus, hvor en best mulig fremtidig helsetjeneste for pasientene har vært
hovedfokus. Vi er kjent med brevet våre fastlegekolleger sør for Korgfjellet har sendt til Helse
Nord, og støtter budskapet om ett sykehus sentralt på Helgeland. 

Vi støtter Helgelandssykehusets vedtak om ettsykehusmodell i Sandnessjøen, med
protokolltilførsel som peker på Mosjøen som alternativ lokalisasjon. Vi oppfordrer på det sterkeste
styret i Helse Nord om å ta protokolltilførselen i betraktning, før struktur og lokalisering av
fremtidens Helgelandssykehus vedtas. Vi mener at den beste plasseringen av sykehuset vil være
Mosjøen og omegn, med Sandnessjøen og omegn som et akseptabelt alternativ. 

Ett sykehus, for hele Helgeland. 
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