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Helikoptern stoppas gång på gång från att landa på Hudiksvalls sjukhus på
grund av dålig landningsplatta
Många av de svårast sjuka patienterna förs till och från Hudiksvalls sjukhus med helikopter.
Helikopterplattan är dock liten och i dåligt skick. Önskemål finns från de som jobbar med
beredskap och verksamheterna att få till en ny helikopterplatta. Byggande av en sådan skulle
kunna ingå i Framtidsbygget.
De två akutsjukhusen i Hudiksvall och Gävle ska moderniseras för att ge bästa möjliga hälsooch sjukvård även i framtiden. Ett antal ny- och ombyggnationer ska göras vid sjukhusen.
Dessa ny- och ombyggnation går under namnet Framtidsbygget. En omfattande
modernisering av sjukhusen kommer att genomföras. Byggnadsinvesteringen är på över fem
miljarder kronor. Helt nya vårdbyggnader blir det på båda sjukhusen. Högre flexibilitet och
bättre anpassning till den moderna sjukvården och framtidens teknikutveckling ska
känneteckna de nya lokalerna.
Under ett år kan nära 100 starter och landningar med helikopter genomföras på Hudiksvalls
sjukhus. Med helikopter transporteras de svårast sjuka patienterna, spädbarn och vuxna som
är för svaga för att klara en förflyttning med bil. Det finns inga tecken på att barnsjukvården,
anestesin och intensivvårdens behov av helikoptertransporter kommer att minska. Helikoptern
är därför en viktig resurs. En fungerande helikopterplatta är viktig och behövs på sjukhuset.
Ändå måste i nuläget helikoptertrafiken till Hudiksvalls sjukhus ofta stoppas på grund av
dålig landningsplatta. Helikopterplattans beläggning släpper i stora sjok. Landningsplatsen är
i dåligt skick och måste ha daglig tillsyn.
Behov av att kunna ta emot försvarsmaktens helikoptrar på Hudiksvalls sjukhus finns också.
Men helikopterplattan är för liten för försvarets helikoptrar.
Det planeras nu för kvinnosjukvårdens nya hus. Detta är bland de sista som byggs inom
ramen för Framtidsbygget. Det blivande taket på detta hus skulle kunna bli platsen för den
nya helikopterplattan. En ny helikopterplatta skulle stärka patientsäkerheten.
Yrkande
Att Hudiksvalls sjukhus får ny helikopterplatta som byggs på taket till det nya
kvinnovårdshuset, hus 23.
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