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Helgelandssykehuset 2025 - prosessen framover
Vefsn Formannskap har i møte 10.januar 2017 fattet følgende enstemmige uttalelse:
Den pågående vurdering av sykehusstrukturen på Helgeland og de valg
som skal gjøres for framtidig spesialisthelsetjenester for befolkningen er
et av de viktigste initiativ som er tatt i vår region på lang tid.
Helsetilbudet har stor betydning for samfunnsutviklingen, for bolyst og for
regional utvikling, og det er derfor en sak som naturlig nok opptar både
befolkningen og politikerne i regionen.
Vefsn Kommune har vært tilfreds med den uttrykte åpenhet og deltakelse
som Helgelandssykehusets styre og ledelse har gitt uttrykk for tidlig i
denne prosessen. Men vi har i den senere tid blitt svært bekymret for
prosjektets utvikling og ledelse. Den åpenhet det opprinnelig var lagt opp
til og lovet er nå helt borte og hele utviklingsprosjektet har blitt en intern
prosess i Helgelandssykehuset med liten involvering og svært dårlig
informasjon til de berørte parter, kommuner i regionen.
Vefsn Kommune vil sterkt understreke at prosessen med «Sykehus 2025»
er avhengig av tillit i befolkningen for å lykkes. Mistillit til prosess og
nøkkelpersoner har strandet flere tilsvarende prosjekter rundt omkring i
landet. Vi opplever at utviklingen i prosjektet fra høringsrundene i juni til i
dag har skapt økende bekymring i forhold til sykehusets håndtering av
oppdraget. Helse Nord’s omgjøring av styret i Helgelandssykehusets
vedtak er et eksempel på saksgang som vil kunne bygge ned en skjør tillit
som har blitt bygget opp gjennom tidligere prosess. Dersom de kritiske
suksessfaktorene sykehuset selv har satt opp skal oppfylles, bør retningen
prosessen er inne i justeres omgående.
Kommunene er i denne omgangen ikke representert i styringsgruppen.
Det at de tre vertskommunene for dagens sykehus deltok i
styringsgruppen i idefasen, bidro sterkt til gjensidig forståelse og tillit
mellom kommunene og helseforetaket.
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Videre mottok vi brev 30.11.2016 fra Sykehusbygg der de informerer om
behov for reorganisering av videre prosess. De opplyser videre at de har
funnet det hensiktsmessig å endre på opplegget også for den planfaglige
utredningen. Konsekvenser av denne reorganiseringen er at kommunen
ikke lenger være skal være representert i arbeidsgruppen for utarbeidelse
av planprogram, men blir nå kun høringspart til planprogram og
konsekvensutredning.
Formannskap er kritisk til at planprosjektets styringsgruppe kun består av
medlemmer fra spesialisthelsetjenesten. Bekymringen gjelder både for
karakteren og kvaliteten på arbeidet i gruppen, og for føringene dette
setter for det tillitsskapende arbeidet ut mot kommunene og befolkningen
for øvrig.
Vefsn Formannskap vil derfor på det sterkeste anmode om at
styringsgruppen for planprosessen utvides med en kommunal
representant fra hver av de tre vertskommunene for dagens
sykehusstruktur. Dette vil gi kommunene en direkte forankring til
prosessens kjerneområde og til de beslutninger som tas fortløpende.
Vefsn Formannskap mener dette er avgjørende for å lykkes med
planprosjektet slik det foreligger. Videre bør kommunale planressurser
involveres i de utredninger av tomtealternativ som nå er igangsatt. Om
denne prosessen foregår internt og ved hjelp av innleide konsulenter i
stedet for berørte kommuners egne ressurser, skaper dette helt unødig
grobunn for spekulasjoner og mistillit til arbeidet som skal gjøres.
Vefsn formannskap håper vår anmodning blir konstruktivt mottatt, at det
tas hensyn til de bekymringer som her framkommer og at den videre
prosess organiseres slik at dette kan rettes opp.
Vi ønsker med dette lykke til i arbeidet videre for en framtidig god
sykehusstruktur for hele Helgelands befolkning.
I og med at epostadressene til styremedlemmene i Helse Nord ikke ligger
på nett så ber jeg om at leder eller nestleder sender dette videre til dem.
På forhånd takk.
Med vennlig hilsen
Jann-Arne Løvdahl
ordfører
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert
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