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1. Videreprosessfram mot beslutning
Etter gjennomgangav planprogrammetønskerkommunene Alstahaug,Leirfjord og Vefsnå gi sine innspill på prosessen
for sakenog rekkefølgenpå prosessensulike aktiviteter. Dette med hensyntil viktighetenav at:
Besthelsefagligstruktur må utredesførst, deretter lokalisering
Etterprøvbareevalueringskriterierog viktighet må avklaresfør utredning og evaluering
Entydelig, klar og transparentfremdrifts- og gjennomføringsplanutarbeidesfor alle områdenei
prosessen
Alle kommunerpå Helgelandmå involveresi hele prosessenog dagensvertskommunermå gis plassi
styringsgruppen
Av redaksjonellehensynvil Alstahaug,Leirfjord og Vefsni det videre omtalessom «kommunene».

Besthelsefagligstruktur må utredesog besluttesfør lokalisering
Målet med prosessener å finne den helsefagligbeste løsningenfor innbyggernepå Helgeland,og det er forutsatt at
dette skalskjei en helsefagligkontekst.Det overraskerossderfor at planprogrammetleggeropp til en prosesssom
blandersammenvurderingav struktur med lokalisering, og hvor lokaliseringfremstår som førende.
Prosessensom beskrivesi planprogrammetbidrar til at de helsefagligehensyneneog pasientsikkerhetenfår mindre plass
og risikererå tape for rent distriktspolitiskehensyn.Det er et stort antall lokaliseringsalternativ
er som skalutredes,noe
som er ressurskrevendeog komplisert.Risikoener derfor betydeligfor at den helsefagligekontekstenvil kommei andre
rekke.Nasjonalhelse-og sykehusplan(2016-2029)underbyggerogsåat fokus skalværepå pasienten;“ Når motstridende
interessergjør det vanskeligå bli enigeom hva som er den besteløsningen,har regjeringenett gjennomgåendesvar:
Hensynettil pasientenskalalltid veietyngst."
Kommunenemener derfor at det må gjøresen ny vurdering av rekkefølgenpå aktivitetene i prosessen.Etter vår
oppfatningbør Helgelandssykehuset
først ta stilling til hvilken sykehusstruktursom gir det bestehelsefagligetilbudet. En
slik prosessvil bidra til at pasientsikkerhetenog det helsefagligetilbudet igjen vil få hovedfokusi prosessen.Da er det
mulig å involverebredt i en reell prosessmed alle dyktigeog erfarne ansattei Helgelandssykehuset,
uten at de trenger å
føle segforpliktet til å argumenterefor det alternativet som sikrer lokaliseringi egenhjemby.De siste månedersdebatt i
medieneviserhvordanden planlagteprosessenbidrar til å sette de helsefagligemiljøenei Mo, Mosjøen og Sandnessjøen
opp mot hverandrefor å kjempefor egenarbeidsplas
s, i stedet for at de sammenkan jobbe for den helsefagligebeste
løsningen.
Det er ingentvil om at kommuneneAlstahaug,Leirfjord og Vefsnmener det er viktig for Helgelandmed et sterkt sykehus
lokalisertsør for Korgfjellet.Likeveler det viktigste for ossat alle Helgelandsinnbyggernefår et forsvarligog godt
helsetilbud.Kommuneneber derfor om at prosessenfår en “ny start” og at styret i Helgelandssykehuset
og styret i Helse
Nord vedtar å først velgeden helsefagligebestestrukturen, før de ulike lokaliseringsalternativene
vurderes.Dette vil
bidra til en ryddig og mer effektiv prosessfor alle parter.

Evalueringskriterier
og vektingav dissemå fastsettes før oppstart av KU1
Det skalgjennomføresen alternativanalysesom har som formål å rangereaktuelle alternativer som tilf redsstillergitte,
absoluttekrav og behov for Helgelandssykehuset.
I Planprogrammetsside 19 står det: “Evalueringskriterienevil blant
annet værebasertpå en vurderingav resultatenefr a KU1,KU2,ROS-analysen
og mulighetsstudiene”.
I evalueringerog utredningerer det vanligpraksis å utarbeide kriterier for utvelgelseog evaluering før selveutredningen
og evalueringengjennomføres.Dette er viktig for at evalueringenskalha legitimitet som nøytral og objektiv. Dersom
dette gjøresetter at relevantedata er samletinn og analysert,er det mulig å tilpassekriteriene slik at man kan velge den
løsningenman selvønsker.Selvom dette ikke er intensjonen,vil det i det minste kunne gi grunnlagfor spekulasjonerom
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at utvelgelsesprosessen
ikke er reell. Dette er for eksempelårsakentil at det i offentlige anskaffelser er pålagtved lov og
forskrift å offentliggjørekriterier og vektingfør en konkurransestarter.
I møte med VefsnKommune21.6.2017,ble det fra SykehusbyggHFsagtat kriteriene ikke skullevektesi prosent.I
Planprogrammetstår det imidlertid det motsatte, og at evalueringskriterieneskaldannerammeverketfor å måle
alternativenesgrad av måloppnåelse/samfunnsnytte.
I likhet med selveevalueringskriteriene,må ogsåvektingenav disse
værefastsatt på forhånd.
Idéfaserapportenfor nytt akuttsykehusi Møre og Romsdalble kvalitetssikretav Holte Consultingog arkitektfirmaet C.F
Møller. Den eksternekvalitetssikrerenpåpekteat den størstesvakhetenved analyseni Møre og Romsdalvar at det ikke
ble gjort en vektingav hvilke samfunnsøkonomiske
t emaersom er viktigst.
Slikplanprogrammetstår nå er det uklart hvilke konkrete kriterier som skalbrukesi vurderingog utvelgelseav
alternativeri KU1og KU2.Det er nevnt hvilke tema som skalbelyses,men det siesingentingom hvordan dette skalgjøre
i praksiseller når og hvordandisseskalutarbeides. Kommunenemener det er helt avgjørendefor den videre prosessen
at det blir klargjort hvilke konkretekriterier som skalbrukesog hvordande skalvektes.Uten dette vil det aldri kunne bli
reell åpenhetrundt prosessenmed valgav sykehusstruktur og lokalisering.I verstefall bidrar det ti l at tilliten til faglighet
og nøytralitet i prosessensmuldrerbort.

Fremdriftsplanenmå sikreat sammenhengerog avhengighetermellom utredningene
fremkommertydelig
Helgelandssykehuset
2025 er en kompleksog krevendeprosesssom skalomfatte mangeområderog involvere bredt.
Dette antar vi er bakgrunnenfor inndelingi flere utredninger(KU1,KU2,helsefagligeutredningerog ROS)som delvisskal
gå parallelt. Planprogrammeter imidlertid ikke tydelig på sammenhengenmellom disseog hva som skalbesluttesnår i
prosessen.
I og med at kriteriene for utvelgelseav alternativer i KU1ikke er utarbeidet er grunnlagetfor at et alternativ skalbli med
videre fra KU1til KU2uklart. Det fremgårheller ikke hvor mangealternativer som skalbli med inn i KU2for en endelig
konsekvensutredning
av tomtealternativ. Beskrivelse
ne av framdrift i Planprogrammetindikerer at det skal foretas
utvelgelserav alternativer før datainnsamlingog evalueringav viktige momenter for en slik utvelgelse er gjennomført.
Det medførerat alternativer som ville scorethøyt i den videre analysenkan væreutelukket før man kommer til disse
vurderingene.
Somtidligere nevnt mener kommuneneat de helsefaglige vurderingenemå utgjøre fundamentetfor det videre
utredningsarbeidet.Det fremgår ikke hvordanresultatet fra de helsefagligeutredningeneskalnyttiggjøresinn i
vurderingenei KU1og KU2.Enkeltetemaer skalogsåutredesbåde i KU1og under de helsefagligevurderingen uten at
sammenhengenmellom disseer beskrevet.Dette må avklaresfør det videre arbeidet igangsettes.Etter kommunenes
meningmå de helsefagligeutredningenegjennomføresog ferdigstillestidlig nok til at de kan anvendesi KU1og KU2.Hvis
ikke risikererman at helsefagliggodealternativer ikke utredesfullt ut.

Når og hvordanskalbehovetfor DMSavklares?
Styret i HelseNord har vedtatt at følgendealternativ ogsåskalutredes:Alternativ 2b-1: Stort akuttsykehusi kombinasjon
med ett akuttsykehusog inntil to DMS.
I grovsorteringenav alternativ i planprogrammeter kommunenegitt ulik prioritet i lokaliseringav DMS,avhengigav
lokaliseringav SAog et eventuelt A.
I tillegg visesdet til at behovet for DMS2 og DMS3 må vurderesnærmerei forhold til det totale helsefagligetilbudet og
økonomiperspektivet(s.15)ved de ulike alternativene. Et annet sted i dokumentet(s.9Anbefalinger
utredningsalternativer)står det at “ ...er det for hver lokasjonvurdert hvor et akuttsykehusog/eller DMSerkan ligge i
forhold til et stort akuttsykehus,for å dekkebefolkningengeografiskog reisetidsmessig
best mulig”.
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I realiteten medførerdette at det ikke er avklart hvordandet skalbesluttesom Helgelandskalha ett , to eller tre DMS.
Hvilkekriterier som skalliggetil grunn for en slik beslutninger heller ikke tydelig i planprogrammet.
Kommunenemener det er viktig at tidspunkt for vurdering av behovet for DMS2 og DMS3 klargjøresi planprogrammet
sammenmed kriterier for hva som avgjørgradenav behov. Uten dette kan det stilles spørsmålom hvor reelle
utredningsalternativeneer.

Alle kommunerpå Helgelandmå involveresi hele prosessenog dagensvertskommuner
må gisplassi styringsgruppen
Det fremgårikke tydelig av planprogrammethvordankommuneneskalinvolveresi utarbeidelsenog behandlingenav
KU1og KU2.Under Sykehusbygg
HFsin presentasjoni Vefsnkommunestyre21. juni 2017 ble det imidlertid opplyst at
kommunenevil bli involvert på sammemåte under KU1og KU2som i behandlingenav planprogrammet.Dette
innebærerpresentasjoneri kommunestyreneog en høringsprosessmed reell mulighet til påvirkning.Kommunenemener
dette er en viktig og riktig måte å involverekommunene på, både de som blir direkte berørt og nabokommunene.Dette
må ogsåtas inn i planprogrammetunder beskrivelseav den videre prosessen.
Kommunenevil ogsåpresisereviktighetenav at alle kommunerpå Helgelandinvolverespå lik måte i den videre
prosessen,ikke kun kommunermed aktuelle lokasjoner for SA,A eller DMS.Prosessenmed Helgelandssyke
huset 2025 vil
ha betydningfor alle innbyggerepå Helgeland,dermed er det viktig at alle kommunenegislik mulighet til å bringeinn
synspunkterpå vegneav sine innbyggere.
Vi mener ogsåat dagensfire vertskommuner,Alstahaug, Brønnøy,Ranaog Vefsn,igjen må gisplassi styringsgruppenfor
Helgelandssykehuset
2025.Dette er viktig for å sikre god dialogog en balansertprosesssom kommer pasientenepå
Helgelandtil gode.
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2. Betydningenav solidehelsefagligeutredninger
Kommunenesine viktigsteinnspill til betydningenav de helsefagligeutredningeneer:
at hensynettil pasientenalltid må veie tyngst og at sørge-for-ansvaretblir ivaretatt
at konklusjoneneog de fagligevurderingenei Utviklingsplanenmå gjenspeilesi den videre prosessen
at det gjennomføresen risiko- og sårbarhetsanalyse
på vurderingenav å ikke samlefagmiljøene
at en fremtidig sykehusstrukturpå Helgelandmå også inkludereet sterkt psykiatriskfagmiljø
at reisetidenfor akuttsituasjonerinkluderesi beregningen
samhandlingenmellom DMS,primærhelsetjenestenog sykehusene

Det er manglendekonsistensmellom planprogramog utviklingsplan
Kommunenemener at Planprogrammetmå byggepå vedtatt Utviklingsplan1 for Helgelandssykehuset
mot 2025,og
2
finner støtte for dette synet i HelsedirektoratetsVeileder:
“Målet for idéfasener, på grunnlagav en vedtatt utviklingsplanfor helseforetaket,å
identifiseremulige,prinsipielleløsningerpå et behov.”
Denneoppfatningendelesogsåav konsulentselskapen
e WSPog COWI3:
“Det primæreunderlagetfor arbeidet(..medå utarbeideplanprogramog konsekvensutredning..)
er
Utviklingsplan2025 for Helgelandssykehuset
HF,ferdigstilt oktober 2014.”
I Utviklingsplanener den tydeligeanbefalingenat alternativeneNytt sengesykehus
med 3 DMSi deler av eksisterende
sykehus,og Nytt samletsengesykehus
som må utredesvidere.
Styret i HelseNord går i tillegg inn for å utrede Alternativ 2b-1: Stort akuttsykehusi kombinasjonmed ett akuttsykehusog
inntil to DMS.Kommuneneforstår at en utviklingsplankan ha behovfor revisjonerunderveis.Styretsvedtakrefererer
imidlertid til føringer i Nasjonalhelse-og sykehusplan,men kommunenekan ikke se et konkret grunnlag i Nasjonalhelseog sykehusplanfor beslutningenom å utrede alternativ 2b-1. Dersomdet skalbrukesressurserpå å utr ede
strukturalternativersom ikke har støtte i Utviklingsplanenmener kommunenehenvisningentil de konkrete føringenefra
Nasjonalhelse-og sykehusplanmå tydeliggjøressom en del av Planprogrammet.Uten dette kan det fremstå som
alternativeneblir utredet av distriktspolitiskehensynog ikke med tanke på å ha pasienteni sentrum.

Prosessenog fremdrift må sikreat planprogrammetgjennomføresi en helsefaglig
kontekst
Kommunenevil påpekeflere uklarhetermed hensynti l de helsefagligeutredningenesplassi idefasenog
planprogrammet.Dette skaperusikkerhetom viktige helsefagligeproblemstillingervil bli utredet på t idspunkthvor de
faktisk får reell betydningfor beslutningerog utvelgelseav alternativertil nesteutredningsfase.

Det fremgårav mottatte dokumenterat “planprogrammet gjennomføresi en helsefagligkontekst”. I Planprogrammet
(punkt 7 om Metodikk og Helsefagligeutredninger)står:
“ De helsefagligeutredningenevil gjenopptasetter at konsekvensutredning
1 er foretatt (høsten2017)”

1

Helgelandssykehuset
HF- Utviklingsplan,datert 17.10.2014

2

Tidligfaseplanlegging
av sykehusprosjekter,punkt 4.1

3

RapportHelgelandssykehuset
2025- Anbefalingav utredningsalternativer,WSP/COWI,punkt 1
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I forslagtil emner for KU1er det en rekketema som bør belysesut fra et helsefagligperspektiv.Kommuneneser derfor
ikke logikkeni at helsefagligeutredningerkommer etter KU1og KU2i tid.
Mangeav de helsefagligeutredningeneer alleredef erdigstilt i forbindelsemed utarbeidelseav Utviklingsplanen,som
utgjør grunnlagetfor Planprogrammet.Enstor utfor dring er imidlertid at det er svært vanskeligå se at Planprogrammet
er bygd på Utviklingsplanen.Tvert imot kan det se ut til at enkelteav analysenei Planprogrammeter gjort på tross av
analyserog konklusjoneri Utviklingsplanen.
Fagmiljøenela mye arbeid i prosessenmed Utviklingsplanenog de helsefagligemiljøenebeskriverdette som en god
prosesshvor dereserfaring,kompetanseog synspunkter sikret at pasientenble satt i fokus.Dette viktige arbeidet må
fortsatt væreen grunnmuri det videre arbeidet for Helgelandssykehuset
2025.
Kommunenemener at Planprogrammetog det videre arbeidet i større grad må speileanalyseneog konklusjonenei
Utviklingsplanen.Det må ogsåtydeliggjøreshvordanUtviklingsplanenskalfå betydningfor arbeidet med KU1og KU2,og
de videre helsefagligeutredningene.

Betydningfor kompetanseog rekrutteringved en geografiskfragmenteringav
fagmiljøenemå ROS-analyseres
Kommunenemener at det i Planprogrammetikke tydelig fremkommerhvordanROS-analyser
skalinngåog benyttes i det
samledeplanarbeidet.Vi viser i dennesammenhengt il vår vurderingav tema og metoder for KU1og KU2.
Det er avgjørendeå velgeen fremtidig struktur som bidrar til rekruttering og stabiliseringav sterke fagmiljø.Kommunene
vil presiserebetydningenav at planarbeidetinkluderer en grundigROS-analyse
som nettopp ser på den risiko og
sårbarheten fragmenteringav fagmiljøeneover flere geografiskelokalisasjonerinnebærer.Det visesi den sammenheng
til den risikovurderingensom alleredeer gjort i Utviklingsplanen(Sammendragarbeidsgruppe4 -stabiliseringog
rekruttering):
“Gruppener kommet frem til at alternativ 3, et nytt Helgelandssykehus
(...dvs.en-sykehusmodellen…),
sannsynligviser den av de tre sykehusmodellene
somhar de besteforutsetningerfor lykkesmed å sikreet
stabilt og rekrutterendefagmiljø i fremtiden.”
Det betyr at det, gjennomhelsefagligeutredninger,bør komme frem nye opplysningerhva gjelderreduksjon av risiko- og
sårbarhetknyttet til rekruttering og stabiliseringdersomHelgelandssykehuset
skullevelgeå videreføre en tosykehusløsning
til konseptfasen.
Kommunenevil bemerkeat det å skille mellom et såkalt stort akuttsykehus(SA),som da skalha akuttkirurgisk
beredskap,og et akuttsykehus(A) uten kirurgiskberedskaphar noen alvorligehelsefagligebetenkeligheter for
Helgelandsregionen
med til dels krevendegeografi.Det er i mangetilfeller ikke mulig å avgjøreom en akuttinnleggelseer
en “kirurgisk” eller “medisinsk”diagnose,verkenpå innleggelsestidspunktet
eller ved den umiddelbarevurderingeni et
akuttmottak. Dette er noe av grunnentil at betydningen av tverrfagligebehandlingsteamtilgjengeligdøgnetrundt
fremhevesi Utviklingsplanen.
Kommunenemener at den medisinskekvaliteten på tjenestenehengersammenmed integrasjonav ulike medisinske
spesialiteter,og da med tilhørende volumtrening.Et godt akuttmedisinsktilbud kreverintegrerte fagmiljøer på tvers av
spesialiteter.Det må derfor alleredei planprogrammet leggesopp til grundigeanalyserav hvordande alternative
sykehusmodellenevil påvirkerisiko og sårbarhetforbundet med fragmenteringav behandlingsteamover flere
geografiskelokalisasjoner.

Psykiatrienmå få en styrket plassi den framtidigesykehusstrukturen
IfølgeVerdenshelseorganisasjon
(WHO)blir psykiske lidelserden viktigsteårsakentil sykdomsbelastn
ing i Vesteni 2020.
Det forventessærligveksti lidelsersom depresjon, angstog rusmiddelproblemer.Dette gjenspeilerseg i det faktiske
behovetfor psykiskhelseverni ethvert helseforetak ogsåi Norge.
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Kilde:NorskPasientregister,Antall opphold mer enn 3 dageretter diagnose(Psykiskelidelserog atferdsforstyrrelser)og
behandlingssted,per 2016
I «Utviklingsplanfor psykiskhelsevernog tverrfaglig spesialisertrusbehandlingi HelseNord 2016–2025» (UPP)
understrekesat psykiskhelseer et viktig satsningsområde.For pasientenevil nærhet til tjenestene,tilgjengelighetog
kvalitet på tjenesteneværeviktig for at tjenestene skalopplevessom pasientenshelsetjeneste.Videre sier UPPat
“alle helseforetakskaltilby spesialisertetjenester til komplekseeller lavfrekventetilstander.For enkelte
tilstander må det inngåsavtaler mellomflere helseforetak for å etableretilstrekkeliggode tjenester”
Et nytt Helgelandssykehus
må planleggesmed egnelokalsykehusfunksjoner
innen psykiatrien,med nærhet til somatiske
avdelingersom UPPpåpeker.
Et nytt Helgelandssykehus
må bidra til mer likeverdige tilbud til pasienteri Nordland,uavhengigav bosted. Slik
situasjonener i dag er det ikke likeverdigheti det psykiatrisketilbudet for en pasientfra Bodøog en pasientfra
Helgeland.
Enakutt psykisksykpasientfra Helgelandhar i dag ikke mulighet for akutt innleggelselokalt, heller ikke ved frivillig
innleggelse.Dette medførerlangebelastendetransporter med flere timers varighetved innleggelse.Ingen andre
pasientgrupperhar tilsvarendemangelfullttilbud på Helgeland.Dagenssituasjonmed fire DPSeroppfyller ikke nasjonale
føringertil døgnbemanningog sengeavdeling.I till egger fagmiljøetspredt med manglendetilgangtil spesialister.Dette
medføreret oppstykketbehandlingstilbudsom mangler viktige behandlingsleddfor et helhetlig pasientforløp. Et godt
psykiatrisktilbud krever et robust fagmiljømed et fullverdig tilbud for pasientenepå Helgeland.Avstandenei segselv
begrenseri dag god samhandlingog medførerytterli gere belastningfor pasientene.
Nærhettil somatiskefagmiljøer viktig for alle pasienter innen psykiskhelse.Det er påvist en økt dødelighetved flere
psykiatrisketilstander som angst,depresjonog ikke minst psykoselidelsersamt spiseforstyrrelser.Mange pasientermed
sammensatteog samtidigelidelser(eller multimorbiditet) trenger tett og omfattende oppfølgingfor å få et godt
behandlingstilbud.
Etter kommunenesvurderinger utredningenei Planprogrammetknyttet til psykiskhelseikke tilstrekkelige. Dette gjelder
ogsåvurderingerav sammenhengenmellom miljøer for somatikkog psykiatri.
Hovedtrekkenei tjenestenfremover er at psykiskhelsevernfor voksneskalha robuste DPSsom ogsåi fremtiden er
veien inn og ut fra spesialisthelsetjenesten.
Alle DPSskalha et komplett behandlingstilbudbeståendeav polikliniskeog
ambulantetjenester,akuttjenesterog et differensiert døgntilbud.SomUPPsier krever det robuste DPSer, med god
kompetansesom er tilgjengeliggjennomdøgnet.SkalDPSeneværerobuste kreverdet igjen et godt og stabilt fagmiljø
som har god samhandlingmed sentralsykehusfunksjone
r.
Samletbetinger dette gode og samhandlendefagmiljøi foretakene,som igjen samarbeidergodt med kommunale
tjenester. Kunpå dennemåten kan pasienteneoppleve likeverdigheti tilbudet, uavhengigav adresse.Et nytt
Helgelandssykehus
må derfor planleggesmed egnelokalsykehusfunksjoner
i nærhet til somatiskeavdelinger. BUP,DPSer
og TSBmå sesi sammenhengmed dette slik at intensjonene til UPPoppfylles.
Kommunenemener Planprogrammeti sterkeregrad må utrede samhandlingenmellom tilbudet innenfor psykiatri i
spesialisthelsetjenesten
og DPS-ene.
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Det er i en akuttsituasjonreisetidog geografiskt ilgjengelighettil sykehuser avgjørende
Et foreslått utredningstemafor KU1er:
“Alternativenesevnetil sikreHelgelandssykehusets
behov for og virkningav transport, trafikk og akutttransport”
I Anbefalingenav utredningsalternativer4 vektleggesreisetid ved planlagtepasientreiserti l de ulike sykehuslokasjonene
ut i fra befolkningstall,samt reisetid for ansatteder de i dag er bosatt.
Kommunenemener at det å sette pasienteni sentrum,det å skapepasientenshelsetjeneste,betyr å vektleggeog
kartleggeden transport-parameterensom virkelig betyr noe for pasientene;nemlig reisetid og tilgjengelighet til sykehus
når det virkelighaster.
I en elektiv setting har pasientenefritt sykehusva
lg ogsåut av helseforetaket.Pasienteneønskerå dra dit de får best
mulig utredning og hjelp for sin lidelse.Kommuneneer opptatt av å sørgefor en struktur der et fullverdig akuttsykehus
har et så komplett elektivt tilbud som mulig. Videre er kommuneneopptatt av at DMSenei regionenfår en struktur og et
innhold som kan ivaretastorbrukerneav polikliniske kontroller og oppfølgingpå en best mulig måte for å sikre sålav
reisebelastningsom mulig for dissepasientene.
I en akuttsituasjonhar ikke pasientenefritt sykehusvalg.De må akseptereå bli sendt til det sykehuset AMK styrer dem til.
Videreer det i en akuttsituasjonreisetid til sykehus kan bety noe for prognosenforbundet med pasientens tilstand. Det
står (side24 i RapportHelgelandssykehuset
2025 - Anbefalingav utredningsalternativer):
“Det er ikke gjort noentransportberegningerav akutt transporttidernå, dette blir utredet nærmerei senere
faser når fremtidig sykehusstrukturpå Helgelander besluttet.”
Kommunenemener det er avgjørendeat Planprogrammettar høydefor å utrede og analyserereisetid til de ulike
sykehuslokalisasjonene
ved utrykning (ambulanse,bil, båt) så vel som faktisk historisktilgjengelighet (veistengninger,
kolonnekjøring,flyvær mv.) slik at dette kan væremed å dannegrunnlagfor beslutningom fremtidig sykehusstruktur.

DMS-enesin funksjoni et fremtidig sykehusstrukturmå avklares
Det er helt nødvendigå utrede DMS-enesin rolle og tjenestetilbud,ettersom flere av alternativeneinneholderto eller
tre DMSog løsningerskalseesi sammenheng.Kommunene mener at det å ha en formeningom hvordanelektive
spesialisthelsetjenester
skalleverespå DMS-enestøttet av ny teknologier en forutsetningfor å kunne ta en kvalifisert
beslutningom den framtidige sykehusstrukturenpå Helgeland.Planprogrammetbør derfor ta høydefor dette i den
videre prosessen.

Samhandlingmed kommunenemå planleggesi tråd med nye krav i den
akuttmedisinskekjeden
Med Akuttmedisinforskriften5 har kommunenefått nye og endredekrav til kompetanse,utstyr, bemanningog
delaktigheti den akuttmedisinskekjeden.I henhold til forskriftens§ 6 skallegevaktordningenblant annet:
“c) yte hjelp ved ulykkerog andreakutte situasjoner,blant annet rykkeut umiddelbartnår det er
nødvendig”

4

RapportHelgelandssykehuset
2025- Anbefalingav utredningsalternativer,WSPog COWI

5

Forskriftom krav til og organiseringav kommunallegevaktordning,ambulansetjeneste,medisinsknødmeldetjenestemv.
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I tillegg viser en annenforskrift6 til kommunenesplikt til å sørgefor et øyeblikkelig hjelp døgntilbudved å opprette egne
sengerfor akutt sykepasienter(KAD-senger).
Ettersom beggeforskrifter er av ny dato har kommunenefått et økt ansvar
både for diagnostikkog behandlingav akutt sykeog skaddepasientersammenlignetmed det som var tilf ellet da
Utviklingsplanenble vedtatt.
Et av de foreslåtte utredningstemai KU1er
“Alternativenesevnetil å opprettholdeog utvikle god samhandlingmed primærhelsetjenesten”
Kommunenepåpekerat en slik analysemå ta høydefor å integrere de kommunalelegevaktstjenestenei akuttmedisinske
forløp på en slik måte at det synliggjøreshvordansærligbykommunenemed relativt mangekommunalelegestillinger
både kan avlasteog samhandlemed det fremtidige sykehuset.

Hvordan“sørge-for”ansvaretfor et likeverdigpasienttilbud skalivaretasmå drøftesi
KU1
De regionalehelseforetakeneskalsørgefor likeverdige spesialisthelsetjenester
til befolkningeni sin region7. Med de
varierendegeografiskeavstandersom vi har i Norgekan “likeverdig” ikke forståssom “like rask”. Kommunenemener at
begrepetlikeverdigpasienttilbudmå relaterestil at når en pasientblir mottatt ved et offentlig sykehusskaldet
diagnostiskeog behandlingsmessige
tilbudet for en gitt tilstand væreså likt som mulig, uavhengigav hvor i landet
pasientenbefinner seg.
For at pasienteri Helgelandssykehuset
sitt opptaksområdeskaloppnået like godt diagnostiskog behandlingsmessig
tilbud i en akuttsituasjonsom pasienteri områdermed tettere bosettingsmønster,mener kommuneneat det er
avgjørendeå samleden akuttmedisinskekompetansenog beredskapenpå én sykehuslokasjon.
Planprogramme
t under
KU1må derfor leggeopp til å drøfte hvordande alternative sykehusmodellenevil påvirkesørge-foransvaret HelseNord
har for å sikrepasientenei Helgelandssykehuset
sitt opptaksområdeet likeverdigdiagnostiskog behandlingsmessig
tilbud sammenlignetmed pasienterbosatt i tettere befolkedeområder.

6

Kommunenesplikt til øyeblikkelighjelp døgnopphold, 04/ 2016- utarbeidet av Helsedirektoratetog KS

7

jfr. Spesialisthelsetjenesteloven
§ 2-1a
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3. Datagrunnlagetog kildebruk
Kommuneneønskeren sågod fagligvurderingav fremtidig sykehusstrukturpå Helgelandsom overhodetmulig.
Kommunenesviktigsteinnspill til datagrunnlagog kildebruk er:
Det må komme tydelig frem hva som er hentet fra eksterne kilder og hva som er prosjektgruppens
egneanalyser,argumenteller tolkninger.
Utredningenmå skille mellom korrelasjonog kausalitet, spesieltnår det benyttesstatistikktil å se
sammenhengeri en større helhet.
Vurderingenav de de ulike lokasjonenei «RapportHelgelandssykehuset
2025 – Anbefalingav
utredningsalternativer»(kap. 4) inneholderflere unyansertebeskrivelserav lokasjonene,delvis
utdaterte tall, selektivbruk av datagrunnlagog ti lsynelatendeskjønnsmessige
vurderinger.
Kommunenemener det er viktig at det i KU1gjøresen ny og grundigbeskrivelseog vurderingav de
ulike lokasjonene.Beskrivelsenei rapportenskapittel 4 kan derfor ikke leggestil grunn og brukesi KU1.

Transport-og pasienttall
Det er i planprogrammetlagt vekt på ansattereiserog betydningenav disse.Det er riktig at det i sum foretas flere
ansattereiseren pasientreisertil Helgelandssykehu
set. Det må likeveltas i betraktningat belastningen ved en
pasientreisepotensielt er langt større enn hva som er tilfelle for en ansatt som reiser til og fra jobb.
Somvi har nevnt tidligere i høringsuttalelsenønsker kommuneneå gi innspill på datagrunnlagetfor
transportberegningene.Det er i Planprogrammettatt utgangspunkti hvor folk bor eller kommer til å bo for å beregne
reisebehovet,fremfor å se på hvor pasientenefaktisk kommer fra. Dette viserseggjentagendefor hele 3.3.3og
8
beregningermed RTM-modellen
.
I ulike stederi dokumentet står det blant annet at man skalvurdereden geografiskespredningenog dekke hele
befolkningenpå Helgeland.Ogsåi slike vurderingerkan man ikke bare ta utgangspunkti folketall og befolkningsutvikling,
men må ogsåinkluderepasientenesbosted.
Sidenbedre tilgjengelighettil sykehustjenesterøker bruken9 vil kommuneneat dette resultatet inkluderesi
transportberegningeneog pasienttallenefor det videre arbeidet.Det kan med dette antasat pasientgrunnlagetsom
sykehusenehar hver for segi dag og i fremtiden er påvirket av dette.
Kommunenemener at man ved alle slikeberegningermå ta utgangspunkti hvor pasientenefaktisk bor. Vi anbefalerå
bruke sikredatakilderved slikeberegninger,og viser til at det i Helsedirektoratetsstatistikkfor NorskPasientregister
(NPR)er godedatasett på pasientenesbo- og behandlingssted.I tillegg har Helsedirektoratetlagt føringer for metode og
hvordandette skalberegnes10.

Gjestepasientersom i fremtiden kan behandleshjemme gir et størrepasienttall
Kommunenemener at det er viktig å bruke korrekte data for å skille mellom behandlingssykehus
og tilhørende sykehus,
som er et viktig skille dersomman skalfå korrekt beregningav pasientgrunnlaget.Kommunenemener at det ogsåher er
potensialefor å vurdereantall gjestepasientersom behandlesutenfor Helgelandssykehuset,
men innenfor HelseNord,
og som eventuelt kan behandlesved ett nytt Stort Akuttsykehus(SA).Det bør ogsåfremgåi hvilken grad dette vil påvirke
det årligegjestepasientoppgjøretfor Helgelandssyk
ehuset.

8

s.24i Anbefalingav utredningsalternativer

9

HusebyBM, KalsethB. Levekår,tilgjengelighettil sykehusog bruk av sykehustjenesteri norskekommuner. SintefUnimedNISSamdata,2001

10

Del 2 i RapportIS-1966,lenke: http://lis-utdanning.info/wp-content/uploads/Behovet-for-spesialisertkompetanse-fram-mot-2030-Endeligrapport.pdf

10

Alderssammensetning
og demografi
I anbefalingenav utredningsalternativer11 står det at alderssammensetning
i befolkningenikke skaltas hensyntil.
I Eldrehelseatlasfra HelseNord RHF12 (2017)er det vist til at det er omlag1,3 millioner kontakter i
spesialisthelsetjenesten
blant eldre per år (2 millioner i allmennlegetjenesten)og at hver pasienthar i snitt 4,5 kontakter.
Dette betyr at de eldre er oftere i kontakt med helsevesenetog har mer kompleksediagnoser.HelseNord indikererogså
at et stadigøkendeantall eldre vil påvirkebehovet for helsetjenesteri fremtiden.
Dersomalderssammensetning
og demografiskutvikling av befolkningeni regionenog for de enkelte kommunene skal
utelatesog væreen avgrensningi arbeidet,mener vi dette er en feil vurderingav hva som skaldefinere fremtidens
sykehusstrukturpå Helgeland.
Det er videre i kap 3.2.1 likevel inkludert underlagsdatatil kriteriene innen alderssammensetning.
Her står det at
‘’Tabell3-3 BefolkningkommunerHelgeland2016og 2040,andelenav totalen, pasientgrunnlagSSB2016”
Dennetabellen er ikke mulig å hente ut fra SSB,i tillegg bruker SSBikke betegnelsenpasientgrunnlagi sin statistikkbank.
Det blir derfor feil å kalle befolkningenfor pasientgrunnlaget.

By-og tettstedsnært
Planprogrammetleggeropp til at lokaliseringfor Helgelandssykehuset
2025 skalbyggepå «Retningslinjer for lokalisering
av statlegearbeidsplasserog statlegtjenesteproduksjon»,noe som vil ha direkte innvirkningpå vurderinger senerei
prosessen.I brev til Leirfjord kommunedatert 10.3.2017bekrefter imidlertid Kommunalog moderniseringsministerJan
ToreSannerat disseretningslinjene«ikke gjelderfor statlige stiftelser,statsforetak,særlovsselskap,
statsforetakeller
andreforetak som staten eier, slik som helseforetakene».Det blir derfor feil å leggeretningslinjenetil grunn i den videre
prosessen.
Det står videre i planprogrammetat
“Regionssentrene
Mo i Rana,Mosjøen,Sandnessjøen
og Brønnøysundskillersegut som byer, mensøvrige
13
Helgelander megettynt befolket” .
I Fylkesplanenfor Nordland2013-2025beskriveset regionsentersom sentermed betydningfor flere kommuner i
regionenog skalværeknutepunkt i regionen.Det blir da feil å bruke regionssentersom argumentmot de mindre
kommunenepå Helgeland.I brevet fra statsrådSanner 10.3.2017bekreftesdet samtidigat «(...) ogsåsteder utenfor
regionalesentra»vil kunne vurderesved lokalisering av statligearbeidsplasser.
I kap. 3.2.2 beskrivesbefolkningsutviklingeni Helgelandskommunene
og i figur 3-2 er det vist til befolkningsutviklingen
fra 1990til 2017.I dennetabellen er det ikke mulig å følge utviklingenover tid som tittelen til figuren indikerer da
indeksenviser bare den prosentviseendringenmellom 1990 og 2017.

11

s.8 i Anbefalingav utredningsalternativer

12

SKDE-rapport
nr.2/2017 Helseatlas-Eldrehelseatlasfor Norge,http://helseatlas.no/sites/default/files/eldrehelseatlas_rapport.pdf
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Farenmed indekserer at de visertydelig forskjellige bilder etter hvilken periodesom velges,som for eksempeldette
uttrekket:
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Det er heller ikke tatt hensyntil trendflytting for regionennår det er gjort beregningerav befolkningstallog -utvikling.
Kommunenemener det finnes bedre og sikreremetoder for framskrivinger.I følge NordlandFylkeskommunesin modell
for befolkningenstrendflytting vil tallene se litt annerledesut:

Manglendekildehenvisning
Etter figur 3-5 (s.16Anbefalingav utredningsalternativer) står det mellom annet at
“Den besteindikatorenfor en regionsattraktiviteter innenlandskflytting”
“Unge flytter mer enn eldre,og kvinnerflytter mer enn menn”
“Unge forlater regionen”
“Studentervenderikke tilbake etter endt studier”
Vi finner ingenkildehenvisningtil dissepåstandene.
Under kap 3.3.1er det sværtmangepåstandersom mangler kildehenvisningeller er mangelfulltbegrunnet. Dette gjelder
blant annet:
“69 % av ansatte i HN er kvinner”
“Plasseringi en by vil gjøre rekrutteringenav ansatte med helsefagligbakgrunnenklereenn utenfor
byene”
“Kulturliv og adspredelsergjør ogsåbyenelangt mer attraktive enn mindre sentralestrøk”
“Desto mer sentralt et områdeer, jo høyereer befolkningsveksten”
“Sysselsatteønskerkortest mulig reiseveitil jobben”
I kap 3.3.3 står det blant annet at:
“En arbeidsplass45 minutter unna vil i utgangspunktet værelangt mindre attraktivt enn en 20 minutter
unna”
Dette er bare et lite utvalg av argumentersom ikke har kilder eller fagligbegrunnelse,men som for kommunenefremstår
som synsing.
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I sammekapittel er det ogsåtrukket flere sammenhenger som heller ikke har kildehenvisningerog fremstår dermed som
svakeog tenderer til udokumentertsynsing:
“I byeneer det størremulighet for å kunnegi arbeidstakerneet innholdsriktarbeid..”
“...flere kvinnerenn mennflytter til byene”
I påstanden“Helsepersoneller i gruppenhøyt utdannede”visesdet ikke til hvilken kompetansesammensetning
Helgelandssykehuset
har i dag,hvem som mener helsepersoneller høyt utdannet eller hvilken gruppeav
helsepersonelleter antatt å værehøyt utdannet.
I sammekapittel står det ogsåat det i byeneer gode tilbud om barnehageplass
og skoletil barna,men det fremgår ikke
hvilke kommunerpå Helgelandsom har ekstrakapasitet eller hvilke kommunersom har vært involvert i
kapasitetskartleggingen
(av tilbudet). Det kan værevel så gode tilbud i ikke-by-kommuner,men det fremgårikke at dette
er undersøkteller eventuelt med hvilke kommuner.
Figur3-8 (s.20Anbefalingav utredningsalternativer) viserBefolkningsvekstetter sentralitet for periode 1980-2012,men
vi kan ikke ettergå dennegrafeneller finne den hos SSB.SSBviserpå sine nettsider at kategoriseringen av kommuner
etter sentralitet14 bestårav 3 nivåer,hvor alle kommuneneVefsn,Rana, Brønnøyog Alstahauginngåri kategorien
“Mindre sentralekommuner”. Vi kan ikke se hvilken nytte dennefiguren tilfører rapporten, ei heller ikke hva rapporten
ønskerå visetil med dennefiguren.
For at planprogrammetskalha fagligtroverdighetog oppnå tillit hos alle berørte parter mener kommunene disse
forholdenemå avklares.Alle påstanderog vurderinger i planprogrammetog den videre prosessenmå kunne visetil
relevantekilder.

14

www.ssb.no/klass/%23!/klassifikasjoner/128/koder&s
a=D&ust=1500025372407000&usg=AFQjCNHqSi_X2j3IIT3q03
lMYDtDvkeZXg

14

4. Vurderingav tema og metoder for KU1 og KU2
Tabellenunder oppsummererde temaeneplanprogrammet beskriverat skalutredes.
Helsefagligeutredninger

KU1- regionale temaer

KU2- lokale temaer

Bemanningrekruttering/-stabilisering Påvirkningpå evnetil å
rekruttere/opprettholde stabileog
sterkefagmiljøer

Effekterpå arbeidsmarked

Medisinskeutviklingstrekk

Evnetil å sikretilgangtil offentlig
infrastruktur

Transportbehov- vurderingav veger
/trafikk

Desentralisering

Evnetil sosialinfrastruktur,
offentlig/privat tjenesteyting
/næringslivetsevne til å betjene
sykehuset

Kulturminner/fortidsminner

Teknologiutviklingi primær- og
spesialisthelsetjenesten

Evnetil å sikreHelgelandssykehusets Grunnforhold
behov for og virkning av transport,
trafikk og akutt-transport

Bære-evne/økonomi

Økonomiskbærekraft(“liv laga”) for
Helgelandssykehuset

Totaløkonomi

Sykehusetskjernevirksomhet

Konsekvenserfor samfunn, miljø og
omgivelser

Støy

Samhandling

Evnetil å opprettholde og utvikle god
samhandlingmed
primærhelsetjenesten

Landskapspåvirkning

Utviklingstrekki forbindelsemed
sykehusbyggenes
funksjonalitet

Påvirkningpå klima/grønt sykehus

Natur

Endringsbehovi forbindelsemed
utviklingsbehovene

Tomtenesegnethet

Ros-analyse

Ros-analyse
Mulighetsstudie
Alternativanalyser

Vi har delt vår tilbakemeldingtil utredningstemai tre hovedområder:
Temaer/områdervi mener mangler
Temaerder innhold er uklart, eller det er behov for utdyping om hva som er forutsatt vurdert
Temaerder det er felles tematikk eller avhengigheter knyttet til innhold mellom de ulike utredningene

15

Temaer/områdersom vi menermangler
Kommunenemener enkelte viktige områdermangleri dagensplanprogramog bør tas inn i de kommende
konsekvensutredningene.
Vi ser at det kan væreen mulighet for at enkelteav områdenevi nevnerunder, inngårsom
deltemaunder noen av punktenei tabellenover. Hvis dette er tilfelle ber vi om at dette presiseresi det endelige
planprogrammet.
I retningslinjenefor plan- og bygningslovenstår det blant annet at:
“Kommunene,herunderfylkeskommunene,skalgjennomplanleggingog øvrig myndighets-og
virksomhetsutøvelse
stimulereog bidra til reduksjon av klimagassutslipp,samt økt miljøvennlig
energiomlegging.”
Under punktet klima og grønt sykehusnevnesikke energiforbruk eksplisitt.Kommunenemener dette er et viktig punkt
som må inngåi vurderingene.
Kommunenemener alternativenesevne til å sikresamfunnssikkerhetog beredskap,eksempelvishåndteringav
storulykkerfastland,eller sjø/offshoresamt infrastrukturenssårbarhetnår det gjelderulykker (omkjøringsvegermm), er
sentraleområder som må inngåi vurderingenei KU1.
Annentekniskinfrastruktur omtalesikke eksplisittsom tema for KU2.Dette gjeldereksempelvishvordan trygg og god
vannforsyning,god håndteringav avløpog krafttilgang ivaretasi de ulike alternativene.Når det gjelder vurderingav
tomtene, må det vurderesom kapasitetenkan sikresmed hensyntil utvidelsesmuligheterog fleksibilitet for
byggløsninger.Mulighet for fremtidig utvidelseinngår som evalueringskriteriumog må væreet sentralt tema i KU2.
Samhandlingmed de andre helseforetakenei HelseNord samt St. OlavsHospitali HelseMidt-Norgeer en viktig del av
den totale “helsekabalen”for innbyggernepå Helgeland. Kommunenemener når og hvordandennesamhandlingenskal
vurderesmå klargjøresi planprogrammet.

Temaerder innhold er uklart, eller det er behovfor utdypingom hva som er forutsatt
vurdert
I oversiktenover temaer i KU1nevnesakutt-transport som del av vurderingenenår det gjelderalternativenesevnetil å
sikreHelgelandssykehusets
behov for og virkningav transport og trafikk. I møtet med Vefsnkommuneden 21. juni 2017,
ble det på spørsmålbekreftet at akutt-transporttider skulleutredessom del av KU1.Påside 24 i Rapport
helgelandssykehuset
2025 – anbefalingav utredningsalternativ, står det imidlertid:
“Det er ikke gjort noen transportberegningerav akutt transporttider nå, dette blir utredet nærmerei senere
faser når fremtidig sykehusstrukturpå Helgelander besluttet”.
Vi er derfor bekymret for at dette ikke blir utredet før endeligvalgav struktur er besluttet. Kommunene mener dette er
et viktig tema for pasientsikkerhetenpå Helgelandog ber om at dette stadfestessom tema og beregninger som
gjennomføresi forbindelsemed KU1.
I Planprogrammetsvurderingav alternativer(pkt. 3.3.3.10)er det gitt en kort beskrivelseav dagenssituasjonnår det
gjelderandre som kan yte akuttmedisinskhjelp. Vi understrekerviktighetenav at det i vurderingenav akuttberedskap
ogsågis en helhetlig vurderingav prehospitalakutt-beredskapsamt akutt-tilbudet i kommunene,og ber om at det
tydeliggjøreshva som er forutsatt å inngåi vurderingene.
I alle utredningeneskaldet gjennomføresvurderinger av økonomi.Under KU1er det beskrevetat det skal gjennomføres
en analyseav alternativenesøkonomiskebærekraft(“liv laga”). Det fremkommerimidlertid ikke hva som inngåri de de
ulike økonomiskevurderingene,på hvilket nivå dette skalgjøreseller hvilke metoder som skalbenyttes. Kommunene
mener det bør klargjøresi Planprogrammethva dette betyr i praksisog hvordandette konkret skalgjennomføres.Vi ber
om at det presisereshvilke forhold som inngåri økonomivurderingenesom skalgjennomføresi henholdsvis KU1,KU2og
i den helsefagligeutredningen.
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I KU2skaltomtenesegnethetvurderes.Det er imidlertid ikke gitt en nærmerebeskrivelseav hva som vil inngåi
vurderingen.Kommuneneantar at topografi, solforhold, utsikt m.m. er aktuelle utredningstema,men mener dette bør
konkretiseresog utdypesi planprogrammet.
I Planprogrammetstår det at i KU2skaleffekter på arbeidsmarkedetvurderes:
“Ved endringav lokaliseringskaldet gjøresrede f or konsekvensene
for arbeidsmarkedetsom mister
arbeidsplasser’’
Kommuneneønskeren avklaringav hva dette betyr, hvilke kriterier som skalvurderesog at vurderingav resultatenefor
strukturen skaltydeliggjørespå forhånd.

Temaerder det er fellestematikkeller avhengigheter knyttet til innholdmellom de
ulike utredningene
Kommunenemener sammenhengerog avhengighetermellom de ulike utredningenemå kommetydeligerefrem. Det er
en rekkeforhold i de helsefagligeutredningenesom er relevantefor vurderingenei KU1og KU2.I till egger det parallelle
områdersom skalutredesi KU1/KU2og i de helsefaglige utredningene.
Bådede helsefagligeutredningeneog KU1skalutrede forhold rundt samhandling.For KU1er det presisert at
samhandlingmed primærhelsetjenesteneinngårsom en del av utredningen.Kommunenemener det må presiseres hva
som konkret skalutredesom samhandlingi de helsefagligeutredningeneog hvordandette skalkoblessammen med
KU1.
Planprogrammetskalsom tidligere nevnt gjennomføres i en helsefagligkontekst.Under punkt 8 i planprogrammetstår
det det at:
“planprogram,KU1og KU2skal utarbeidesav WSPog COWI,menshelsefagligeutredningeneskalutføres
av Sykehusbygg
HFpå vegneav Helgelandssykehuset
HF og HelseNord RHF”
Kommunenemener det er viktig at det klargjøreshvordan ansvarligefor de ulike utredningeneskalsamarbeide for å
sikreat alle deler av utredningsarbeidetskjeri en helsefagligkontekst.
Kommunenemener det er risiko for at det ikke blir tatt tilstrekkelighensyntil usikkerhetved oppgave- og
funksjonsfordeling,herunderpasientgrunnlagved vurdering av de ulike lokasjonene.Under punktenetil videre arbeidet i
planprogrammetstår det i punkt 7:
“Vurderingav inndelingenav befolkningi pasientgrunnlagetved etableringav DMSog sykehusmodell2b-1,
med stort akuttsykehusog akuttsykehus.”
I punkt 6 heter det:
“Vurderehvilkenrolle et akuttsykehus(lite) kan spille i akuttmedisinsksammenheng,og hvordandette
påvirkerpasientgrunnlagettil det store akuttsykehuset”.
Kommunenemener det er de helsefagligeutredningenesom må svarepå disseto spørsmålene.Det må i
planprogrammetklargjøresnår skaldette gjøresog hvordanskalutreder sikreat dette blir tatt hensyn til i vurderingenei
KU1og KU2.
Det fremkommerikke opplysningerom hvilke funksjoner som skalinngåi henholdsvisstort akuttsykehus,akuttsykehus
eller DMS.Kommuneneforutsetter at dette arbeidet skalgjennomføressom del av de helsefagligeutredningene.Innhold
og funksjonervil kunne påvirkede vurderingerog analysersom gjøresi KU1og er videre sentralemomenter i arbeidet
med tomter og vurderingerav egnethet.Det må i planprogrammetklargjøreshvordanavhengighetmellom beslutninger
om innhold i sykehus/DMSog lokaliseringvil bli ivaretatt i KU1og KU2.
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Metoder som skalbenyttesi utredningene
Planprogrammet(side18-20)beskrivermetodikk som skalbenyttesfor konsekvensutredningene.
Beskrivelsener på et
sværtoverordnet nivå og det er ikke vist til anerkjente metodeverkfor dennetype analysereller eksempler fra andre
tilsvarendeprosjekter.Kommunenemener Helgelandss
ykehuset2025kan ha mye å hente av styrker og svakheter med
andre tilsvarendestrukturprosesser,og ber om at det presiseresi planprogrammethvilke metoder som skal benyttesi
den enkeltekonsekvensutredningen.
I tabellenmed forslagtil utredningstemafor KU1-regionaletema står “Risiko-og sårbarhetsanalyse”listet som et
“tema”. “Risiko-og sårbarhetsanalyse”går såigjen som et eget punkt under kapittel 7 under Metodikk, der ROS-analysen
er skilt fra de to punktenemed konsekvensutredning
stema.
Det er derfor uklart for kommuneneom det menesat det skalgjøresen ROS-analyse
knyttet til de tema som utredesi
KU1,eller om det er et eget utredningstemahvordanen ROS-analyse
skalbenyttesi det videre planarbeidet.
Kommunenemener dette bør klargjøresi det endeligeplanprogrammet.
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