
 

Møtedato: 16. desember 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-90/012       Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 146-2015/1 E-post fra Anette Fosse, fastlege og 

sykehjemslege i Mo i Rana (med støtte fra 

Kommuneoverlegeforum på Helgeland) av 16. 

november 2015 ad. åpent brev til Helse Nord 
 
 
Se vedlagt kopi. 
 

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
16. desember 2015 - saksdokumenter

side 74



Fra: Anette Fosse[anettfos@online.no]
Dato: 16.11.2015 20:46:48
Til: RHF-Postmottak
Tittel: Åpent brev til Helse Nord 

Til Helse Nord 

Vi ber om at vedlagte forslag til nytt punkt i Mandatet for Idefasen i Helgelandssykehuset 2025 blir 
behandlet når saken vurderes administrativt og når den kommer opp i styret for Helse Nord.

Vennlig hilsen
Anette Fosse, fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana
med støtte fra Kommuneoverlegeforum på Helgeland
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Åpent brev til Helse Nord

(sendes også som leserinnlegg til de 4 Helgelandsavisene)

Helgelandssykehuset 2025 og primærhelsetjenesten

Anette Fosse med støtte fra Kommuneoverlegeforum på Helgeland foreslår følgende nye 

punkt i mandatet for idéfasearbeidet Helgelandssykehuset 2025:

Idefaseutredningen skal inneholde konkrete beskrivelser av hvilke konsekvenser 

sykehussentraliseringen har for kommunenes tjenestetilbud, og vurderinger av hvilke tiltak 

som må iverksettes for å opprettholde et forsvarlig helsetilbud på Helgeland.

Begrunnelse:

Planleggingen av et nytt Helgelandssykehus angår hele Helgelandssamfunnet. Så langt har 

Helgelandssykehuset fått ros for en bred og åpen prosess, det har vært flere åpne møter i alle 

deler av regionen, og kommunene har deltatt i prosessen. Neste fase skal konkretisere 

innholdet i et samlokalisert sykehus på Helgeland og evt ett eller flere LMSer.

Vi er bekymret for at Helgelandssykehuset og Helse Nord ikke tar behovet for å beskrive 

konsekvensene og kompenserende tiltak i kommunene tilstrekkelig på alvor. 

Fra vårt ståsted i primærhelsetjenesten ønsker vi ikke å gå i lokaliseringskrangelgrøfta. 

Hovedfokus – uavhengig av plassering – er konsekvensene for primærhelsetjenesten og pleie-

omsorgssektoren i de områdene som får lenger vei til sykehuset. 

En sentralisering av sykehusfunksjonene til ett geografisk sted vil få store konsekvenser for 

innhold, oppbygging og kompetansebehov i de områdene som får lenger vei til sykehuset enn 

de har i dag. Mandatet for neste fase inneholder imidlertid ingen konkret bestilling til å utrede

konsekvensene for kommunene. Det er et punkt i mandatet som sier at «deltakelse fra 

lokalsamfunn og samarbeidsparter i kommunene vektlegges og videreføres slik som i arbeidet 

med utviklingsplanen». Det finnes ingen konkret bestilling til hva dette samarbeidet skal 

innebære, eller hvordan man har tenkt å la førstelinjen påvirke prosessen.

Dette holder ikke. Man kan ikke planlegge en sykehusstruktur uten at endringsbehov i 

førstelinjen skal utredes særskilt. Når blir ulempene større enn fordelene – og for hvem? Og 

hvem definerer dette? Det er nødvendig å legge inn en konkret bestilling i mandatet til å 

beskrive hvilke områder i kommunene som berøres og hvordan, samt vurdering av realistiske 

tiltak.

Strukturendring vil gi et bedre tilbud til mange, men deler av befolkningen vil få 

dårligere/mindre tilgjengelige tjenester. Dette må møtes med en grundig og troverdig 

beskrivelse av de tiltakene som trengs for å kompensere dette. Det gjelder både akutte og 

ikke-akutte tjenester i og utenfor sykehus. Infrastruktur som veier, kollektivtransport, bil- og 

båtambulanser, fly og helikopter må beskrives. Man må utrede hvilke oppgaver som evt skal 

overføres til førstelinjen, behov for bemanningsøkning og kompetansebygging, lokaler osv. 

Det må legges en realistisk plan for oppbygging av det som må være på plass før 
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sykehusfunksjonene flyttes. Dette har betydning for både lokalisering og gjennomføring av 

sykehusplanen.

Spørsmål som kan stilles i den forbindelse er bl.a.:

- Konsekvenser for legevakt – bemanning, vaktbelastning osv?

- Konsekvenser for sykehjem/pleie-omsorgstjeneste?

- Hva med rekruttering og kompetanseheving? 

- Hva kan vi lære av å se på områder som allerede har lang avstand til sykehus?

- Hvem skal avgjøre hva som er forsvarlig?

- Hva vil det evt koste kommunene å bygge opp tjenestene?

- Skal utgiftene for å bygge opp i førstelinjen belastes kommunene alene, eller blir det 

stilt omstillingsmidler til rådighet fra staten/sykehuseier?

Hvis ikke disse og lignende spørsmål besvares på en god måte i idefasen ender vi opp som de 

gjorde på Nord-Møre. En god, gjennomarbeidet og troverdig helhetsbeskrivelse der både 

første- og andrelinjetjenesten er beskrevet vil gi større sannsynlighet for å få gjennomslag 

også i de delene av befolkningen som får lenger avstand til sykehuset.

Vennlig hilsen

Anette Fosse, fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana

med støtte fra Kommuneoverlegeforum på Helgeland

Styremøte i Helse Nord RHF 
16. desember 2015 - saksdokumenter

side 77




