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Lars Næss 
Kvinneklinikken  
Nordlandssykehuset Bodø.                                                                       Bodø 15.06.13. 
 
 
Til 
Lars Vorland Helse Nord 
Karin Paulke Helse Nord 
 
Takk for samtaler med dere begge i mai. Jeg følte jeg fikk en god mottagelse, ble hørt på 
og var glad for å få legge fram saken for dere. 
Jeg fikk inntrykk av at Lars Vorland hadde forståelse for mange av argumentene i saken, 
ikke hadde behov for å ha noen prestisje i vedtaket og lovte å se på saken en gang til. 
 
Vi har et håp og en forventning om at saken tas opp til diskusjon på styremøtet 20.juni. 
For å friske opp saken for dere ( helt unødvendig selvfølgelig, men..) har jeg summert opp 
noen stikkord nedenfor: 
-To av styremedlemmene i Helse Nord stemte i mot. ( Myrvoll og Sahl). 
-Legene ved Kvinneklinikken i Bodø har uttalt seg kritisk til saksgangen og bedt Helse 
Nord om en ny vurdering. 
-Styret ved Nordlandssykehuset var sterkt kritisk og ønsker ikke at lignende saker skal 
behandles slik i framtiden. 
-BOMS møtet ( fagmøte for legene i Bodø) har hatt saken oppe til debatt og et fullsatt 
møte (ca 120 leger) samlet seg bak en ny henvendelse til Helse Nord - svært kritisk til 
saksbehandling og prosess og ber om at saken tas opp på nytt. 
 
 
Det vi reagerer på: 
-Vi ble ikke informert, fikk ikke anledning til å uttale oss. 
-Ikke utført risiko eller konsekvensanalyser. 
 I sakspapirene står det; “sentralisering forutsetter at det settes ned en egen   
arbeidsgruppe med uavhengige fagpersoner for å utrede dette nærmere” -  dette ble ikke 
gjort. 
- Feilaktig/vill-ledende setning; “ Arbeidsdelingen er utviklet i samarbeid mellom UNN 

Tromsø og NLSH Bodø” - dette er ikke tilfelle og vi tror/frykter at styremedlemmene 
trodde saken var mer avklart enn den var. 

- Vedlagte artikler med liten/ingen overføringsverdi. 
- Ikke økonomiske eller faglige grunner. 
- Betyr mye mer enn det en kan få inntrykk av, for kvinner fra Nordland med truende for 

tidlig fødsel og for prematuren - antall liggedøgn. 
- Fare for pasientflukt sørover. 
- Uavklart med tanke på hentetjeneste. 
 
Undertegnede tror Helse Nord vil vise styrke og oppnå respekt ved å vise at dere er villig 
til å tenke over tingene en gang til. Det vil gi mulighet for et bedre fundamentert vedtak, gi 
dere fortsatt tillitt fra legegruppen ved Nordlandssykehuset og legge til rette for et godt 
samarbeid framover. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lars Næss 
Overlege KK NLSH Bodø 

Styremøte Helse Nord RHF 
20. juni 2013 - sakspapirer

side 24




