Levanger KrF, 19.mai 2010
Levanger KrF uttaler følgende om Strategi 2020:
Levanger KrF er spent på hva styret i Helse Midt-Norge vedtar 24.juni, og vil komme med
følgende oppfordringer til beslutningstakerne.
Strategi 2020 vil få konsekvenser for befolkningen i Nord-Trøndelag og Levanger KrF er
innforstått med at vi ikke kan drive som vi alltid har gjort. Allikevel er det noen funksjoner et
lokal sykehus må ha.
Sykehuset Levanger er lokalsykehus for Innherred og den sørlige delen av NordTrøndelag, en region der over 70% av fylkets befolkning er bosatt. Akuttfunksjonen og
beredskapen ved Sykehuset Levanger utgjør en svært viktig del av de samlede
helsetjenester for vår befolkning. Dette angår alle og gir basal trygghet og sikkerhet i
forbindelse med akutt sykdom og fødsler. Trygghet er viktig for alle innbyggere i alle
livsfaser, og dette gjelder både trygghet vi vet vi har i idag, og trygghet for at vi vil få
helsehjelp også resten av livet.
Levanger KrF mener at det ikke er formålstjenlig ut fra et trygghets- og
forsvarlighetsaspekt å skulle redusere eller avvikle akuttberedskapen ved lokalsykehuset i
den mest befolkningstunge delen av fylket. Nord-Trøndelag er et fylke med store
geografiske avstander der infrastruktur på veinettet og annen samferdsel utgjør et
begrensende element. Selv om vi har en meget velfungerende ambulansetjeneste, nå ofte
benevnt prehospital tjeneste, kan ikke den kompensere for dette. Det finnes for mange
eksempler på at nærhet til et sykehus hadde avgjørende betydning for at utfallet ble bra
ved alvorlig sykdom.
Levanger KrF mener at det må opprettholdes fullverdige fødeavdelinger ved så vel
Sykehuset Levanger som Sykehuset Namsos. Dette innebærer også kirurgisk
akuttberedskap ved begge sykehus.
Levanger KrF er imot forslaget om endringer i vaktberedskapen ved barneavdelingen ved
Sykehuset Levanger. Fordi det innebærer en uakseptabel svekkelse av tjenestetilbudet til
barn og fødende, og en forringelse av fagmiljøet som er bygd opp over en 40 års periode.
Barneavdelingen må driftes på dagens nivå både når det gjelder oppgaver og
vaktberedskap ved avdelingen.
Levanger KrF mener at Strategi 2020 har for passiv holdning til rekrutteringsarbeidet.
Søknad til pleie- og omsorg utdanninger går ned og her må man ta grep og lage en plan
for hvordan rekruttering skal skje og det må gis prioritet når Strategi 2020 implenteres.
I høringsutkastet pekes det på nødvendigheten av å redusere ressursbruken til passiv
beredskap der det er mulig. Dette er en defensiv holdning til utnyttelse av ressursene.
Beredskap og vaktordninger gjør at mye ressurser brukes uten at pasientbehandling
utføres i særlig grad. For å utnytte de menneskelige og økonomiske ressursene som
bindes i nødvendige vaktordninger, kunne disse brukes til planlagt pasientbehandling
samtidig som de er i beredskap.

Levanger KrF synes det er oppsiktsvekkende at private og ideelle organisasjoner er utelatt
av Strategi 2020. Ettersom man vet hvordan den demografiske utviklingen vil slå ut etter
2020 mener Levanger KrF at man ikke har råd til å la være å samarbeide med private og
ideelle helsetilbydere. Spesielt innenfor eldreomsorg, demens, palliativ behandling og
rusomsorg må det legges til rette for samarbeid, forutsigbare og gode ordninger med
private og ideelle helsetilbydere.
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