Nord-Trøndelag

HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET NORD TRØNDELAG OG FAGFORBUBDET NÆRØY 454.

Trygghet, respekt og kvalitet er visjoner helseforetaket har skissert. Dersom en skal opprettholde
bosettingsmønstret i hele landet slik både sentrale og lokale myndigheter har sagt er det viktig at
dette blir framtidens hovedfokus for helseforetakene.
Koordineringsleddet i Fagforbundet Nord-Trøndelag sitt krav er at,
skal innbyggerne fortsatt ha trygghet for sin helse, og visjonen trygghet, respekt og kvalitet være
mer en bare ord så må akuttfunksjon og fødeavdeling for begge sykehusene Nord-Trøndelag
beholdes.
Barneavdelingen på sykehuset i Levanger må også opprettholdes på minst dagens nivå.
Det å skulle erstatte disse tjenestene med forsterket ambulansetjeneste, som vil gi befolkningen i
Nord-Trøndelag et like godt tilbud med den geografi, værforhold og de avstander som en har her
i fylket er helt umulig.
Den situasjonen vi har opplevd i disse dager med vulkanutbrudd på Island, sett i sammenheng
med værforhold er et sikkert tegn på at helikopter ikke kan lette/lande 365 dager i året.
Strategi 2020 har skapt mye uro blant befolkningen og blant ansatte.
Kompetanse blant ansatte på sykehuset er igjen tema. Fagarbeidere som er en ressurs som sikrer
og er et varemerke på god kvalitet på omsorg nær pasienten opplever igjen en diskusjon om at
deres rolle i framtidens Spesialhelsetjeneste er usikker.
Kontor ansatte opplever å være en yrkesgruppe som skal rasjonaliseres bort.
Hva med sikkerheten og kvalitet på informasjon/kominikasjon som skal utøves, det må være på
sin plass å sikre rett person på rett plass her.

Fagforbundet Nærøy støtter høringssvaret fra Fagforbundet Nord
Trøndelag, og har et høringssvar i tillegg:
Fagforbundet Nærøy vil presisere overfor Helse Midt Norge, at hovedproblemet for befolkningen
i Ytre Namdal er den lange avstanden til sykehus.
Pasienter – akutt syke eller fødende føler utrygghet og uverdighet når de må transporteres flere
timer med sykebil på dårlige veier, til Levanger eller i verste fall Trondheim. Fra Ytre Vikna tar
det minst 4 timer en veg til Levanger. Vi må ikke få en framtid som styres bare av økonomien i
kommunene, vi må ha brukere/pasienter i fokus. De skal føle seg verdsatt og trygg i vanskelige
situasjoner.

