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Fra: Tonje Nermark (tonje.nermark@mip.no)
Sendt: 02.12.2019 18:24:55
Til: Vorland Lars Harry; Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no)
Kopi: rl@seafood.no

Emne: Notat til behandling av styresak om ny sykehusstruktur på Helgeland - lovpålagt industrivernberedskap og
sykehus
Vedlegg: 2019-11-30-Notat til Fylkestinget til behandling av sak om ny sykehusstruktur på Helgeland (002).pdf
Til administrasjonen i Helse Nord,
 
Viser til Helgelandssykehuset 2025‐prosessen og ønsker med dette å be styret i Helse Nord å ta med vedlagte
notat under referatsaker i det kommende styremøtet 18/12. Vedlagte notat ble til info sendt Fylkestinget i
Nordland 30. november 2019 i forbindelse med deres kommende behandling av sak 194/2019 «Ny Sykehusstruktur
på Helgeland» 3. desember 2019. Notatet omhandler blant annet koblingen mellom lovpålagt
industrivernberedskap og sykehusstruktur.
 
Kopi: Styreleder Renate Larsen
 
 
Med vennlig hilsen
 

 
Tonje Nermark
Leder for strategisk kommunikasjon og
samfunnskontakt
tlf +47 467 78 409
 
Mo Industripark AS
Sentralbord: +47 75 13 61 00
MIP Sikkerhetssenter: +47 75 13 62 05
www.mip.no
 
Denne meldingen er kun ment for den tilsiktede mottager og kan inneholde taushetsplikt. Hvis De har mottatt meldingen ved en feil, vennligst
meld fra til avsenderen og slett meldingen straks. Senderen fraskriver seg ethvert ansvar for virus og andre eventuelle feil ved meldingen og
for skade eller tap dette måtte medføre.
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2019-11-30 Notat til Nordland Fylkestings behandling av sak om ny sykehusstruktur på Helgeland 

Stort akuttsykehus er helt nødvendig for Ranaindustrien 

Et stort akuttsykehus i umiddelbar nærhet er en nødvendig del av Mo Industriparks lovpålagte beredskap. 

Nærheten mellom en av landets største industriklynger og et stort akuttsykehus styrker i tillegg 

rekrutteringsevnen til begge miljøene, og har betydning for industriell vekst i Nordland. 

 

Industri og risiko 

I dag er det rundt 2 500 arbeidsplasser i Mo Industripark fordelt på 108 ulike bedrifter som årlig omsetter for nær 

8 mrd. kroner. Disse bedriftene representerer flere ulike fagfelt og industrier: prosess- og mineralindustri, service- 

og leverandørindustri, offshore- og datasentervirksomhet, havbruksnæring, kraftproduksjon, engineering m.fl. 

 

Bredden i aktiviteten blant bedriftene i Mo Industripark er Mo Industriparks største styrke. Men bredden 

representerer også et komplekst bilde hva gjelder risikoen knyttet til det å drive med så mange ulike former for 

industriell virksomhet. Arbeid i høyden eller under jord, tunge kranløft, flytende metall, gass under trykk, masser i 

bevegelse, høyspent strøm, kjemikalier, klemfare, høye temperaturer er noen av risikofaktorene som en del av 

arbeidshverdagen for mange av våre ansatte i Mo Industripark. Både på bedriftsnivå og overordnet nivå for hele 

parken, er fokuset på HMS helt sentralt og de ansatte og de som ferdes i industriparken er drillet på preventiv 

tenking for egen og andres sikkerhet knyttet til utføring av sine arbeidsoppgaver.  

Men det vi kan påvirke gjennom HMS fokus, industrivern og sikkerhetsberedskap stopper ved gjerdene til 

industriparken. Den siste brikken i trygghetsbildet for industrien i Rana er et stort sykehus med akuttberedskap på 

Mo. 

 

Fagmiljøenes anbefalinger 

En ekstern ressursgruppe har i kunnskapsinnhentingsprosessen om ny sykehusstruktur på Helgeland i 2019 

anbefalt at Mo i Rana bør være stedet for det store akuttsykehuset på Helgeland. Ressursgruppa vektla spesielt at 

byen framstår som det mest attraktive alternativet når det gjelder muligheten til å rekruttere personell. Dette 

både på grunn av at Mo i Rana har det suverent største og bredeste arbeidsmarkedet og det største fagmiljøet av 

Helgelandssykehusets enheter. Dette er viktig både når det gjelder sårbarhet i interimsperioden frem til et nytt 

sykehus står ferdig og med tanke på å trygge tilgangen på gode faglige ressurser ved oppstart i nye fasiliteter.  

 

Administrasjonen på Helgelandssykehuset ved direktør Hulda Gunnlaugsdottir har også i sin anbefaling om ny 

sykehusstruktur på Helgeland anbefalt to sykehus i regionen, et stort akuttsykehus i Mo i Rana og et akuttsykehus 

i Sandnessjøen, hvor begge skal ha fødetilbud. Dette støtter vi fullt ut. 

 

Stort akuttsykehus på Mo helt nødvendig 

Det er ingen av fagmiljøene som i prosessen har innstilt på at Mo i Rana skal være uten et sort akuttsykehus i 

fremtiden. Til tross for dette har styret i Helgelandssykehuset som kjent nylig vedtatt at Helgeland er best tjent 

med ett stort sykehus lokalisert i Sandnessjøen og omegn.  

 

Sykehusdirektøren i Helgelandssykehuset og den eksterne ressursgruppa anbefaler at det store akuttsykehuset på 

Helgeland bør ligge i Rana, noe Mo Industripark er helt enige i. For et at Norges største industrimiljø er det 

nærmest utenkelig å operere trygt i by uten et stort akuttsykehus i umiddelbar nærhet. Nedenfor gjengis de to 

viktigste grunnene til det.  

 

1. Lovpålagt industrivernberedskap 

Flere av bedriftene i Mo Industripark er underlagt Storulykkeforskriften. Dette betyr at flere er pålagt å ha et 

«…robust industrivern som forsvarlig og effektivt er i stand til å begrense de konsekvenser uønskede hendelser 

kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier og å bidra til rask normalisering» som det heter i Forskrift om 

industriverns §1. Forskriften sier videre i §11 at «Dersom konsekvensene av en uønsket hendelse kan påvirke 

annen virksomhet som er pliktig til å etablere industrivern etter denne forskriften, skal virksomhetenes  
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industrivern samordnes». Industrivern er med andre ord både en nødvendig, men ikke minst en lovpålagt,  

ordning knyttet til risikoen forbundet med å drive med en rekke typer industriell virksomhet, hvor mange av disse 

er representert i Mo Industripark.  

 

Forskriften påpeker videre at alle beredskapsplaner for bedriftene underlagt forskriften skal samordnes med 

offentlige nødetater. Industrivernet er beredt 24 timer i døgnet året rundt. Dialog og samhandling med offentlige 

nødetater følges også opp jevnlig og er sentralt i beredskaps-sammenheng i Mo Industripark.   

Dette er særlig nødvendig i Mo i Rana hvor industriparken ligger plassert på et mindre høydedrag midt i byen, 

hvor større hendelser i Industriparken kan påvirke byen. Med så mange ulike industriaktiviteter innenfor samme 

område, skal man aldri undervurdere risikoen for at en alvorlig ulykke kan skje, som kan gå ut over både mange 

ansatte og Mo i Rana by. I 2019 alene har vi blant annet hatt to hendelser med store branner på industritomta 

hvor skadelig røyk og eksplosjonsfare av gasser var en reell potensiell fare for bebyggelsen i umiddelbar nærhet.  

Begge hendelsene over var imidlertid klassifisert som mindre alvorlige og førte ikke til personalskader eller at 

beboere ble skadelidende eller måtte evakueres, men de illustrerer like fullt at uønskede hendelser kan skje. 

Dette betyr at dersom Rana blir uten et stort akuttsykehus i umiddelbar nærhet i fremtiden vil det går drastisk ut 

over industriens evne til å oppfylle lovpålagte krav om samordnet beredskap med offentlige nødetater. 

Fylkestinget bør derfor ha med dette i sin vurdering hvilke avbøtende tiltak de ser for seg for vår beredskap 

dersom det skal fattes et vedtak om at Rana klarer seg uten et stort akuttsykehus.  

 

2. Gjensidig styrket rekruttering  

Helgelandssykehuset har stor betydning for å styrke rekrutteringsmulighetene til våre virksomheter (inkludert 

«jobb for to»). Samtidig vil størrelsen og bredden på fagmiljøer i Mo Industripark være en viktig styrke i fremtidig 

rekruttering og styrking av Helgelandssykehuset i Rana. Den eksterne ressursgruppa viser til at framtidens 

sykehus i stadig større grad vil etterspørre ingeniører og andre fagfolk med kompetanse innenfor teknologi, IKT, 

prosjektstyring, logistikk, digitalisering med mer, kompetanse bedriftene i Mo Industripark besitter mye av. Et 

robust industrimiljø i nærheten av et stort akuttsykehus vil med andre ord være gjensidig viktig og nyttig for 

begge parter.  

 

Oppbygging av kompetente fagmiljø, både innenfor industrien og helsesektoren må byget stein for stein og over 

tid. Vi er dypt bekymret for den helsefaglige kompetansen i regionen dersom Rana blir stående uten et stort 

akuttsykehus. 

 

Industriambisjonene for fremtiden er å ha enda flere ulike typer næringer representert i Mo Industripark. Det er i 

tillegg store planer på blokka for økt industriaktivitet i området i tiden fremover. Freyrs batterifabrikk er et 

eksempel på en ny industriell satsing som vil skape flere tusen arbeidsplasser på Helgeland. Med andre ord vil 

omfanget av ulike typer aktivitet i industriparken og omegn bare øke, og i takt med det dermed også risikobildet. 

Enhver eksisterende industribedrift og eventuelle nye etableringer, blir nødt til å tenke seg godt om dersom de 

skal operere i en by uten et stort akuttsykehus.  

 

Vi er meget bekymret for et eventuelt vedtak som rokker ved et stort akuttsykehus i Rana og mener det vil svekke 

mulighetene for fremtidig vekst i Nord. Fylkestinget må her være sitt ansvar bevisst og gjøre helhetlige 

vurderinger da sykehusstruktur også har mye å si for næringsutvikling, i tillegg til at det selvsagt skal sørge for et 

helhetlig godt helsetilbud for hele Helgeland. Fylkeskommunen har i sine føringer et ønske om å bidra til vekst. Da 

må Fylkestinget fatte vedtak som legger til rette for dette. Vi støtter oss på direktør i Helsesykehusets vurderinger 

om at to sykehus er det beste for Helgeland, et stort akuttsykehus i Rana og et mindre akuttsykehus i 

Sandnessjøen. 

 

Det finnes ingen steder i Norge hvor man driver med like mye forskjellig, tung industri hvor man ikke har et stort 

akuttsykehus i umiddelbar nærhet. Mo i Rana, Nord-Norges tredje største by og den industrielle og økonomiske 

motoren i nord, bør etter vår mening ikke ende opp som forsøkskanin i et slikt scenario.  
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