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Til Helse Nords styre og ledelse
Kopi Helse og omsorgsdepartementet samt Helgelandssykehuset
 

Uttalelse fra Rana kommunestyre 22. juni 2022

Kommunestyret i Rana viser til vedtak i sak 2/20 «Helgelandssykehuset 2025 – Helseministerens 
endelige beslutning» hvor kommunestyret aksepterte beslutningen om en todelt sykehusløsning 
og hvor hovedsykehuset ble lagt til Sandnessjøen og omegn. Vedtaket ligger fast.

I daværende helseminister Bent Høies vedtak punkt 2 b slås det fast at «Helgelandssykehuset Mo 
i Rana etableres som akuttsykehus: Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med 
akuttberedskap, ortopedi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og 
radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset HF)»

Når tarmkreftkirurgien ble løftet ut fra Helgelandssykehuset var det begrunnet med bekymring 
knyttet til om det var akseptabel kvalitet ved behandlingen ved foretakets avdeling i 
Sandnessjøen. Det har ikke på noe tidspunkt hersket faglig tvil om at kvaliteten har vært 
akseptabel ved avdelingen i Mo i Rana. 

Ved å løfte tarmkreftkirurgien bort fra Helgelandssykehuset HF har ventetiden for pasientene 
blitt unødig forlenget. Helgelandssykehuset HF har hatt utstyr, lokaliteter og personell som 
holder kvalitet til å kunne gjennomført tilbakeføring langt tidligere.

Rana kommunestyre kan ikke akseptere at tarmkreftkirurgien skal flyttes fra Mo i Rana til 
Sandnessjøen i 2024. Kommunestyret oppfatter forslaget som en styrt nedbygging av sykehuset i 
Mo i Rana faglig fra Helse Nord sin side, og at dette er direkte i strid med foretaksvedtaket om 
Nye Helgelandssykehuset der føringene er at sykehuset i Mo i Rana skal videreutvikles og 
styrkes.

Alle faglige vurderinger og argumenter peker på Mo i Rana som det korrekte valgte for 
tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset. Det gjelder så vel kompetanse, ressurser, kvalitet og 
pasientsikkerhetsperspektivet. 

Kommunestyret finner det uakseptabelt at forslaget til vedtak i Helse Nord tilsidesetter alle 
faglige råd, og åpenbart ønsker å flytte tarmkreftkirurgien til Sandnessjøen av distriktspolitiske 
og sysselsettingspolitiske årsaker, der kreftpasientene på Helgeland står tilbake som taperne.

Dersom helsemyndighetene setter kvalitet, pasientsikkerhet og faglighet til side i denne saken er 
det ikke akseptabelt.

Kommunestyret i Rana forventer at styret i Helse Nord RHF vedtar at tarmkreftkirurgien 
tilbakeføres Helgelandssykehuset uten føringer for hvor dette kan gjøres, og overlater til styret i 
Helgelandssykehuset HF å gjennomføre tilbakeføringen, slik de har lagt opp til i sitt styrevedtak 

ADVARSEL: Denne eposten kommer fra utsiden av din organisasjon. Ikke klikk på lenker eller åpne 
vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. 
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7.2.2022. Det vises her til saksfremlegget som slår fast at dette ikke er en trussel mot å bygge opp 
gode fagmiljø på begge lokasjoner: 

«Dette forutsetter at andre gastrokirurgiske operasjoner flyttes fra Helgelandssykehuset Mo i 
Rana til Helgelandssykehuset Sandnessjøen, tilpasset kapasiteten. På den måten skal antall og 
typer operasjoner økes gradvis slik at det bygges robuste fagmiljø og rekrutteringen forbedres. 
Dette er en forutsetning for å kunne innfri vedtaket om hovedsykehus. Med benign (godartet) 
gastrokirurgi, plastikk-kirurgi, urologi, øre-nese-hals og øye vil hovedsykehuset ha det bredeste 
kirurgiske fagporteføljen. Tilbakeføringen av tarmkreftkirurgien til foretaket vil bidra til å 
redusere ventelistene i regionen og til å styrke arbeidet med å bygge opp Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen som hovedsykehus.»

Kommunestyret har en klar forventning om at styret i Helse Nord RHF tilbakefører 
tarmkreftkirurgien til Helgelandssykehuset snarest, uten å skape usikkerhet om fremtidig 
organisering ved å åpne for at denne eventuelt skal flyttes til Sandnessjøen på et senere tidspunkt.

Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å respondere på utfallet av Helse Nord styrets 
vedtak i behandlingen av saken om tilbakeføring av tarmkreftkirurgi til Helgelandssykehuset.

 
Med vennlig hilsen

Tone Øvermo Bruun
formannskapssekretær
seksjon for service

www.rana.kommune.no
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