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Uttalelse om fremtidig drift av sykehus i Lofoten
Lofotrådet registrerer at drift av lokalsykehus og funksjoner ved sykehusene bygges ned.
En arbeidsgruppe oppnevnt av Helse og omsorgsdepartementet, ledet av Johan Torgersen i
Helsedirektoratet, mener at de neste 10-15 årene må brukes til å etablere framtidas
sykehusstruktur. Blant skisserte løsninger legges til grunn et befolkningsgrunnlag på 60.000 –
80.000 innbyggere for å ha sykehus med akuttberedskap.
Myndighetene signaliserer økt sentralisering på en rekke områder. Og ved at oppgaver som
akuttberedskap, fødeavdelinger m.v. skal tas vekk fra lokalsykehusene og legges til større
sykehus, så medfører det at distriktene får dårligere tilgang på viktige helsetjenester og at
arbeidsplasser for høyt utdannede forsvinner. Det svekker bosetting, det totale tjenestenivået
og rammer regional utvikling.
Nærhet til viktige helse tjenester kan være avgjørende for å redde liv. Lofoten har gjennom
året et betydelig antall langtidsbesøkende utover fastboende, som f.eks. arbeidsinnvandrere,
tilreisende fiskere i sesong og et betydelig volum av turister på vei og i cruise sammenheng.
Normalt er vi omkring 25000 bosatte her, men i sesongene er antallet mangedoblet.
Store deler av sysselsettinga i Lofoten er innen fiskeri og landbruk som er blant de mest
ulykkes-utsatte yrkene. Tidsfaktor for riktig og rask innsats, og tilgang på rett kompetanse er
avgjørende – også utenfor de store byene!
Mange av sykehustjenestene kan man løse godt lokalt/regionalt, og med lavere kostnader på
lokalsykehusene enn i de større og spesialiserte sykehusene.
En må ikke begrunne nedbygging og nedleggelse med for høye kvalitetskrav, uten å ha
gjennomført en behovs-vurdering. Mindre sykehus har på flere områder kvaliteter som større
sykehus kan mangle; herunder nærhet til både pasient og pårørende, god kjennskap til og
samarbeid med fastleger og kommunehelsetjenesten, bedre organisering med korte
kommunikasjonslinjer internt og et ubyråkratisk, tverrfaglig samarbeid. Generelt registrerer vi
at det er også større pasienttilfredshet ved de mindre sykehusene.
Store deler av Lofoten kan være avskåret fra omverden ved dårlig vær. Da er lokalsykehuset
livsviktig for behandling og stabilisering før eventuell videresending.

Lofotrådet slår fast at lokalsykehuset for regionen er avhengig av døgnkontinuerlig beredskap
innen kirurgi, medisin og anestesi for å betjene en større gruppe mennesker enn bare de
fastboende i regionen. Vi forventer at en gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan legger dette
til grunn for kapasitetsvurderinger ved Lofoten sykehus.
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