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Formål/bakgrunn
Styret i Helse Nord RHF ble i styresak 22-2019/5 Helgelandssykehuset 2025 – prosess
(styremøte 27. februar 2019) orientert om status i arbeidet om fremtidig
sykehusstruktur på Helgeland.
Videre håndtering av prosessen skal følges opp i henhold til styresak 169-2018
Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer, endring av mandat (styremøte 19.
desember 2019, vedtakets punkt 2 til 4 - som følger:
2. Styret viser videre til den planlagte høringsprosessen ad. rapporten fra den eksterne
ressursgruppen i Helgelandssykehuset HF. Styret er av den oppfatning at endelig
beslutningsgrunnlag for valg av sykehusstruktur og lokalisering må også omfatte
ytterligere vurderinger av flere ulike forhold (herunder punkt 3 i styresak 100-2018 i
Helgelandssykehuset HF).
3. Styret ber om at høringsprosessen i Helgelandssykehuset HF gjennomføres som
planlagt. Deretter vil mandatet eventuelt kunne justeres for å gi Helgelandssykehuset
HF muligheten til å legge frem en mer spisset utredning.
4. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med forslag til justering av
mandat etter at høringsprosessen er gjennomført.
I styresak 42-2019 Eventuelt, sak A ad. Helgelandssykehuset 2025 – prosess (styremøte 27.
mars 2019) ba styret adm. direktør om å legge frem en orienteringssak med oppdatert
informasjon om prosess i neste styremøte, jf. vedtakets punkt 2. Denne styresaken følger
opp styrets vedtak ved å orientere om det videre arbeid etter fremlegging av
ressursgruppas endelige rapport og høringsrapporten.
Utredning
Med bakgrunn i endelig rapport fra ekstern ressursgruppe og høringsrapporten gjorde
styret i Helgelandssykehuset HF følgende vedtak i styresak 27-2019 Helgelandssykehuset
2025. Videre arbeid med endelig beslutningsgrunnlag:
1. Styreseminar om framtidig fødetilbud i forbindelse med styremøtet 30. april
2. AD får i oppdrag å utarbeide konkurranse grunnlag for samfunnsanalyse som legges
frem for styret i et ekstra ordinært styremøte
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Fødetilbudet
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det avgjørende at alle viktige elementer er
tilstrekkelig belyst. Flere av høringsinstansene har etterlyst en grundigere behandling
av dette spørsmålet, og det foreslås derfor et styreseminar for å sikre bedre
beslutningsgrunnlag knyttet til fødetilbudet i ny sykehusstruktur. Dette vil få
konsekvenser for framdriftsplanen.
Samfunnsanalyse
Flere høringsinstanser, deriblant Nordland fylkeskommune, har i sin høringsuttalelse
bedt om at det gjøres en grundigere analyse av de samfunnsmessige konsekvensene
rundt de ulike modellene før det blir tatt en beslutning.
COWI, som hadde ansvaret for å kvalitetssikre ekstern ressursgruppes foreløpige
rapport, peker på nødvendigheten av samfunnsøkonomiske betraktninger og
kartlegging av samfunnsmessige virkninger.
Med bakgrunn i disse innspillene foreslås det å gjennomføre en samfunnsanalyse der
følgende inngår:
 Belyse de samfunnsmessige konsekvenser for regionsentrene ved nyetablering,
økning, reduksjon og avvikling av pasienttilbudet. Dette gjelder særlig for de
kommuner som potensielt mister sykehus og arbeidsplasser med de ringvirkninger
det får for lokalsamfunnene. Slike forhold kan også få betydning for attraktivitet og
rekruttering av eksempelvis helsepersonell.
 Beskrive mulige avbøtende tiltak for de kommunene som eventuelt påføres store
negative konsekvenser ved nedleggelse av sykehus.
Sykehusbygg HF anslår at en samfunnsanalyse slik den er skissert vil ta mellom tre og
fire måneder å gjennomføre, eks. konkurranse og karenstid. Analysen vil følgelig få
konsekvenser for framdriftsplanen, da endelig beslutningsgrunnlag først vil kunne
legges fram for styret i Helgelandssykehuset HF i oktober/november 2019, ikke i april
2019 som planlagt.
Dette betyr igjen at behandling i styret i Helse Nord RHF ikke kan skje før tidligst
desember 2019/januar 2020.
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør ser at gjennomføring av samfunnsanalysen medfører en forsinkelse på ca.
seks måneder i forhold til opprinnelig fremdriftsplan. Dette er et stort prosjekt med
store konsekvenser både økonomisk og samfunnsmessig, og adm. direktør mener derfor
at det er riktig å gjennomføre samfunnsanalysen for å få et så godt grunnlag som mulig
før beslutning om lokalisering og struktur fattes.
Referanseliste:
Styresak 27-2019 Helgelandssykehuset 2025. Videre arbeid med endelig beslutningsgrunnlag
Saksfremlegget er publisert på helseforetakets nettsider – se her: Styremøte i
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