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STYRESAK 86-2006  HELGELANDSSYKEHUSET HF MOSJØEN  
 – BEREDSKAP 
 

Møtedato: 31. oktober 2006 

 
Det ble i foretaksmøtet i juni 2003 besluttet at Helgelandssykehuset HF Mosjøen (Vefsn 
sykehus) ikke skulle ha akuttberedskap innen kirurgi etter kl. 18.00 på hverdager og i 
helger/helligdager. I tillegg ble det vedtatt å omgjøre fødeavdelingen ved sykehuset til 
fødestue.  
 
Vedtaket ble senere presisert i brev (februar 2004), og iverksettelsen av beslutningen for 
akuttkirurgi ble utsatt til etter at Korgfjelltunnelen sto ferdig høsten 2005.  
 
Fødeavdelingen ble avviklet sommeren 2004, og har siden da vært forsterket fødestue, som 
vil bli fødestue når akuttkirurgisk vakt avvikles. 
 
Gjennomføringen av vedtaket om akuttkirurgi har senere blitt hengt opp i ferdigstillelse av 
FAM (Felles akuttmottak), og skal derfor iverksettes fra 1. november 2006. 
 
Det har vært litt uenighet om pasientstrømmene etter at akuttkirurgisk vakt blir avviklet. I den 
anledning ble det mandag, den 30. oktober 2006 om kvelden avholdt et møte i Mosjøen 
mellom Helse Nord RHF ved fagdirektør Tor Ingebrigtsen, Helgelandssykehuset HF ved 
med. direktør Fred Mürer, avdelingsdirektør ved Helgelandssykehuset Mosjøen Jan Inge 
Pettersen, avdelingsoverlege Arnfinn Aronsen og overlege Gunnleiv Birkeland ved kirurgisk 
avd. på sykehuset i Vefsn. For øvrig deltok også representanter for det kirurgiske fagmiljøet 
ved Helgelandssykehuset HF.  
 
Under møtet ble det spurt om det var mulig å få innført en form for vaktberedskap for å ta 
hånd om dagkirurgiske pasienter. Det ble svart at fagdirektør i Helse Nord ikke har mandat til 
å foreta den slags beslutninger.  
 
Spørsmålet ble forelagt administrerende direktør tirsdag, den 31. oktober 2006. 
Administrerende direktør tar inn over seg den uro og utrygghet som er i området, og synes at 
innføringen av en form for beredskapsvakt for egne dagpasienter og en vurderingsvakt ved 
akutte magesmerter kan være et fornuftig tiltak i den situasjon som er oppstått. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at det innføres kirurgisk beredskapsvakt ved 

Helgelandssykehuset HF Mosjøen.  
 
2. Helgelandssykehuset HF organiserer beredskapsordningen. 
 
 
Bodø, den 31. oktober 2006 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 


