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Svarene på spørsmålene fra Helse Nord blir besvart gjennom presentasjonen i 
dag:

Vi støtter Helgelandssykehusets styrevedtak som sier ett sykehus sentralt på 
Helgeland

Vi advarer mot modell 2b-1 med ett stort akuttsykehus og ett akuttsykehus

Vi støtter opprettelse av DMS i Brønnøy og Mo i Rana



12 kommuner står sammen

12 av 17 kommuner

Representerer over halvparten av 
Helgelands befolkning

• Vi ønsker oss framtidens 
Helgelandssykehus for hele Helgeland

• Vi krever likeverdige helsetjenester for 
hele Helgelands befolkning

• Vi har hatt fokus på pasientene, 
pårørende og de ansatte på hele 
Helgeland 

• Vi støtter Helgelandssykehusets 
styrevedtak



Hvorfor ikke to sykehus?

• Forskjell på innhold, ikke størrelse

• En løsning som ikke er bærekraftig og 
lite rekrutterende

• Delte akuttfunksjoner fungerer ikke og 
er ikke pasientsikkert

• INGEN utredninger eller rapporter har 
anbefalt to sykehus

«Alternativ 2b-1, med et stort og et lite akuttsykehus har 
ingen tilslutning i høringsuttalelsene, og det argumenteres 
aktivt imot en slik løsning i noen uttalelser»
Høringssvarrapport Sykehusbygg



Hvorfor ett sykehus? 

NRK 25.10.19

• Beholde pasientene på Helgeland, motvirke pasientlekkasje

• Store nok fagmiljø for volum, rekruttering og utdanning

• Driftsøkonomisk; 20 % bemanningseffekt og størst bærekraft

• Nye DMS endrer pasientstrømmene, men krever ambulering

• Ett sykehus sentralt på Helgeland er ikke sentraliserende, men 
god distriktspolitikk

• Ett samlende sykehus for hele Helgeland

• Unngå stadige «sykehusomkamper»

• Vi lytter til fagmiljøene!«Arbeidsgruppen anbefaler at man i framtidig modell på Helgeland 
samler fødetilbudet i ett felles fagmiljø. I denne modell inngår 
opprettholdelse av fødestua i Brønnøysund……..Forutsetningen for å 
lykkes med modellen med en felles fødeavdeling på Helgeland, er at 
tilgjengeligheten for flest mulig av pasientene på Helgeland blir best 
mulig»
Arbeidsgruppen for fødetilbudet på Helgeland (jordmødre og gynekologer i 
Sandnessjøen og Mo i Rana. Styreseminar 22. oktober 2019



Sammenligning av fagmiljø (1)

• Summen av fagmiljø er størst 
sør for Korgfjellet

• 56 % av alle ansatte jobber sør 
for Korgfjellet



• Overleger er ikke nødvendigvis 
spesialister

• Spesialister er nødvendig for å 
utdanne andre leger

• Konstituering av ikkespesialister er 
et uttrykk for 
rekrutteringsproblemer

Spesialitet Ssj og Msj MiR

Gastrokirurg 2* 0

Urolog 1* 0

Plastikk kirurg 1 0

Lungelege 1 1

Ortoped 0 4

Nyrelege 1 0

Geriater 0 1

Anestesilege 6 2

Radiolog 5 2

Revmatolog 0 1

Hjertelege 6 2

Gastromedisiner 2* 0

Nevrolog 3 0

ØNH 4 0

Øye 1 0

Hud 2 0

Pediater 3 0

Gynekolog 4 3

Fysikalsk medisiner 2 0

Generell kirurg 6 5

Generell indremedisin 4 0

totalt 54 21

Sammenligning av fagmiljø (2)

ͯ Forutsetninger for nasjonale retningslinjer for 
kreftkirurgi



Pasientkontakter 2018

• Sandnessjøen: 40.000

• Mo i Rana: 36.000

• Mosjøen: 29.500

• Fødselstall Sandnessjøen: 314+22

• Fødselstall Mo i Rana: 287

(Virksomhetsdata Helgelandssykehuset hf)



Interimsperioden

Helgelendingen 3.12.19

Et felles fagmiljø sør for Korgfjellet

Mulighet for å beholde 72 % av 
spesialistene på Helgelandssykehuset 



Næringsvirksomheten på hele 
Helgeland er viktig

Rana blad 2.desember 2019

SSB 11687

Sektor Rana Vefsn Alstahaug Brønnøy
Landbruk, Skogbruk 117 181 87 114

Fiske mv 31 18 97 86

Bryting av malm, olje  m.v. 351 7 61 49

Produksjonsvirksomhet 1 512 774 168 65

Reparasjon metaller, energiforsyning m.v. 306 412 52 20

Anleggsvirksomhet 1 194 853 265 319

Handel, servering 2824 1347 954 902

Annen forretningsvirksomhet 1453 614 314 300

Offentlig forvaltning og undervisning 1960 1092 577 1012

Sykehus, lege.  Gr.86 996 658 688 138

Andre sosiale tjenester 1823 939 549 621

Diverse 637 252 110 102

Sum 13 204 7 147 3 922 3 728 



«Hver uke dør omtrent ni mennesker i trafikken i Norge, og til 
sammenligning dør 20 personer i hjemmeulykker i løpet av samme 

periode»
Helsenett.no

Rapporterte arbeidsulykker 2018 (nasjonalt)



• Finnmark 45.000 km²  og 75.000 innbyggere
• Helgeland 18.000 km² og 78.000 innbyggere

• Akuttransport viktig for folk, tryggheten for 
å nå rett hjelp når det virkelig haster

• Helikopterregularitet kyst/innland et 
problem

• DMS i Brønnøysund skal ta 80 % av planlagt 
pasientbehandling på Sør-Helgeland. 

• Helgelandssykehuset er et av landets minste 
Helseforetak

«UNN er det mest sårbare sykehuset man har i Nord-Norge, 
og helseforetaket er helt avhengig av pasientmassen som 
finnes i Nord-Norge. Vi trenger hver eneste pasient. Reiser 
flere i sørlige del av landsdelen sørover, vil det kunne utgjøre 
en utfordring»
Lars Vorland, styremøte Helse Nord 13.12.17 

Helgeland er vanskelig hvis vi gjør det vanskelig



Avstander på Helgeland

Sømna – Levanger Sømna – Namsos Sømna – Mo i Rana



Dette handler om at hele 
Helgeland skal ha likeverdige 
og gode helsetjenester.

Selvfølgelig gjelder dette 
befolkningen i Rana også! 



Svarene på spørsmålene fra Helse Nord er gitt gjennom presentasjonen i dag 

Vi støtter Helgelandssykehusets styrevedtak som sier ett sykehus sentralt på 
Helgeland

Vi advarer mot modell 2b-1 med ett stort akuttsykehus og ett akuttsykehus

Vi støtter opprettelse av DMS i Brønnøy og Mo i Rana



Takk for oppmerksomheten!


