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For Facebook Gruppa 

Ja til ETTsykehusmodellen midt på Helgeland 

Åpent Brev til: 

Adm.dir. Direktør Lars Vorland 

Styre/Styreleder V/ Renate Larsen 

Adm.dir. Hulda Gunnlaugsdóttir 

Styre/Styreleder V/ Dag Hårstad 

Media                                                                                                         Forsmo 09.12.2019  

Etablere en framtidsrettet struktur for de neste 50 år  

Helgelandssykehuset (HSYK) 2025 

Vi merker oss med undring styreleder i HSYK Dag Hårstad sin uttalelse i Helgelendingen 

05.12.2019 under styreseminar Helse Nord: 

 «– Mange alternativer i konseptfasen ville blitt vesentlig dyrere og det vil ta lengre tid. Vi ville 

risikert omkamp på tomtealternativet. Det er viktig at vi er klar på omegnsbegrepet». Tidligere i 

intervjuet sier Hårstad: «– Det er et enstemmig styre i Helgelandssykehuset som er enig i at vi ikke 

skal planlegge eller gjennomføre noe som ikke er bærekraftig».   

Vi mener at styret med sin Protokolltilførsel 2:  

«– Mosjøen og omegn bør også være med inn i konseptfasen for vurdering av lokalisasjon for et 

stort akuttsykehus, med bakgrunn i kortest reisevei».  

Styret i HSYK har nettopp med den setningen sikret at en bærekraftig utredning kan gjennomføres 

på aksen mellom Mosjøen og Sandnessjøen. De 12 kommunene stiller seg bak begge alternativer 

omegn Mosjøen og omegn Sandnessjøen, dette klargjorde de med sine ordførere på seminaret.  

Det vil være særdeles viktig å få inn alternativer som kan medføre store besparelser. Store 

besparelser medfører bedre prehospitale tjenester og spesialiteter på sykehuset. For alternativet 

Nyland er det en rekke tidligere analyser, omtalt i rapport fra prehospitale tjenester i 

Helgelandssykehuset fra 2018 som peker på betydelige besparelser, spesielt på 

transportkostnader. Disse besparelsene utgjør ifølge disse analysene 30-40 prosent av 

transportkostnadene i foretaket.  

Siden sammenhengen mellom bærekraft og årlige besparelser er 1:20, vil man kunne bruke 

20 millioner på utredninger for hver 1 Mill. besparelse årlig. Dette er mindre enn ett årsverk.   

En formulering som ble benyttet ved «sykehuset innlandet» vil etter vår mening kunne gi styret i 

HSYK/ Helse Nord tilstrekkelig handlingsrom til å ta med både Nyland og Tovåsen inn i 

konseptfasen.  Formuleringen er «i området rundt». Vi snakker om en investering på flere 

milliarder som gjelder offentlige tjenester i mer enn 50 år fremover.  

Vi må være sikker på at den rette avgjørelsen blir tatt for den mest fremtidsrettede og 

økonomisk bærekraftige plasseringen for ETT- sykehuset midt på Helgeland. Vi snakker 

tross alt om tjenester for pasienter og pårørende, og en arbeidsplass for ansatte de neste 

50 til 100 år. Vi har i PDF. vedlegg belyst dette, forhåpentligvis på en lettfattelig måte. 

Facebook gruppa «Ja til Ett sykehusmodellen midt på Helgeland» 

Illustrasjon: Nyland-Holandsvika 



«NYTT SYKEHUS - NYTT HELGELAND» 

 

Vedlegg PDF PowerPoint: «ETT- sykehus modellen midt på Helgeland Presentasjon fra 

ETT sykehus gruppa, sted, Fru Haugans Hotell Mosjøen/Vefsn, Onsdag klokka 1800. 

4/12- 2019» 



S

ETT- sykehus modellen midt på Helgeland

Presentasjon fra ETT sykehus gruppa, sted, Fru Haugans Hotell 
Mosjøen/ Vefsn, Onsdag klokka 1800. 4/12- 2019

Illustrasjon: Nyland-Holandsvika «NYTT SYKEHUS - NYTT HELGELAND»



Facebook Gruppa Ja til ETT- sykehusmodellen midt på Helgeland. Grunnen til at 
vi startet gruppen var at vi syntes prosessene i Helgeland sykehuset (HSYK) var 
lite åpne og merkelige avgjørelser ble tatt, når det gjaldt/gjelder løsninger for 
fremtiden. 
Vårt engasjement i dette er at vi begge har hatt opplevelser hvor kompetanse og 
gode sykehus er avgjørende for et godt utfall. Vi ønsket selv å lære mere om 
HSYK 2025, og skapte da denne gruppen som delte informasjon og det avlet 
også kunnskap tilbake til oss. Hanne Nora Nilsen sine innsynsforespørsler for å 
få ut dokumenter fra en uvillig administrasjon ved HSYK har vært avgjørende 
viktig for at vi skulle kunne lage beregningsmodeller.

«NYTT SYKEHUS - NYTT HELGELAND»



Hvorfor ETT sykehus midt 
på Helgeland?

Etablere en framtidsrettet struktur for de neste 
50 år på Helgeland

ETT- sykehusmodellen er tilpasset Helgeland, 
man får ett stort faglig senter, man beholder 
pasientene på Helgeland, dette motvirker 
pasientlekkasje

Kommunikasjon og avstand er avgjørende for vår 
region, tilgjengelighet for pasienter, pårørende, 
ansatte etter vei, med buss, tog, båt og 
helikopter er viktige elementer

Man skaper stort nok fagmiljø for rekruttering og 
utdanning



Hvorfor ETT sykehus midt 
på Helgeland?

• Volum nok til å etablere og opprettholde 
viktige funksjoner på Helgeland, mulighet for 
en fødeklinikk åpner seg, noe som kan gjøre 
at opp mot 80 stykker av de fødende som i 
dag sendes bort kan få være nær familie ved 
ETT- sykehuset (prematur fødte med flere). 

• To DMS endrer pasientstrømmene, det krever 
ambulering av fagpersonell, dette forutsetter 
at ETT- sykehuset plasseres så nært det 
geografiske midtpunkt som mulig. For å skape 
behagelige vaktplaner og pendle avstander til 
DMS. Vi vet at DMS delvis skal bemannes av 
spesialister fra det store akuttsykehuset



Hvorfor ETT sykehus midt 
på Helgeland?

• To-sykehusmodellene er en løsning uten 
økonomisk bærekraft, den er kun en lengre og 
dyrere omvei til en endelig ETT sykehusløsning

• Oslo economics har anslått at forskjell i 
driftskostnader på ETT- sykehus og TO- sykehus 
er så mye som 300. mill. pr. år.  Tar man høyde 
for økt prehospital kostnader i ambulanse og 
reise, snakker vi likevel om minimum 100. mill. 
pr. år i økte besparelser som kan komme 
pasientene til gode. 

• De 12 kommunene ønsker ETT- sykehus sør for 
Korgfjellet, tilgjengelig for alle pasientene på 
Helgeland



Hvorfor ETT sykehus midt 
på Helgeland?

Det er vist gjennom flere utredningsrapporter fra: 
Helgelandssykehuset, rapporter fra både 
Alstahaug og Rana kommune, høringssvar, 
leserinnlegg og i styreseminar at modell med stort 
og lite sykehus, samt dagens 0-alternativ er 
strukturer som frarådes sterkt i vår region. Av 
høringssvar til ekstern ressursgruppe så 
oppsummerer sykehusbygg følgende : 

«Alternativ 2b-1, med et stort og et lite 
akuttsykehus har ingen tilslutning i 
høringsuttalelsene, og det argumenteres aktivt 
imot en slik løsning noen uttalelser, i bla. i 
høringsuttalelsene fra Nordland Legeforening 
(101) og fra Sykehusaksjonen i Mosjøen (57)».  

Til tross for dette så ble denne modellen anbefalt 
av HSYK administrasjon!



Overordnet: • Helgeland har knapt 80.000 innbyggere, på ca. 
18.000 km².  Det er foreslått en struktur med ett  
stort sykehus, ett lite sykehus og to DMS fra Adm. 
Dir. I HSYK  Inntil  80 % av all poliklinisk behandling 
skal behandles på DMS! 

• Sogn og Fjordane har 110.000 innbyggere, på ca. 
18.000 km².  Ett stort akuttsykehus plassert 
sentralt i fylket i Førde.  To små sykehus uten 
kirurgisk akuttberedskap i Lærdal og Nordfjordeid.

• Finnmark har to «store» sykehus og ett DMS, og 
avviker dermed fra rammene i nasjonal helseplan.  
Årsaken er de geografiske avstandene og det gjør 
at de er definert som ett «unntak» i nasjonal 
helseplan.  76.000 innbyggere fordelt på nær 
49.000 km² nær fire ganger større areal en 
Helgeland.



Hvor skal Adm. Direktør 
hente pasientene fra?

• En struktur med ett  stort sykehus, ett 
lite sykehus og to DMS er forslaget fra 
adm. dir. i HSYK.  Inntil  80 % av all 
poliklinisk behandling skal behandles 
på DMS!

• Ett stort sykehus forutsetter en 
befolkningsmengde på ca. 60-80.000 
innbyggere for å kunne ha alle 
funksjoner i «stort akuttsykehus» 
modellen.



Styret til HSYK går 
For ETT-Sykehus 
sentralt plassert 
på Helgeland

• Styret i HSYK går derimot inn for ETT-
sykehusmodellen som vi har anbefalt i 4 år, 
styret er for ETT sykehuset på aksen mellom 
Mosjøen-Sandnessjøen. 

• Styreleder Dag Hårstad krevde at flertallet i 
styret landet på et alternativ, selv om samtlige 
ga utrykk for at de var enige i «aksen»  
Mosjøen – Sandnessjøen. 

• Resultatet ble derfor «Sandnessjøen med 
omegn» og  protokoll tilførsel: «Mosjøen og 
omegn bør også være med inn i konseptfasen 
for vurdering av lokalisasjon for ett stort 
akuttsykehus».  Begrunnelse :                          
«med bakgrunn i kortest reisevei». 



Hvor er vi i prosessen?

• Vi kan få inntrykk av at man skal bestemme 
lokalisering og tomtevalg ut i fra skriverier i 
pressen.  Dette stemmer ikke.  

• Vi skal kun velge modell og område for 
lokalisering nå. 

• Bent Høie sa i vedtaket for Innlandet i Mars, at 
det skal legges ett stort nytt sykehus i område 
rundt Mjøsbrua.  Han sa ikke Moelv eller Biri.  

• For Helgeland kan Høie si: «ETT- sykehus rundt 
det transportøkonomiske sentrum», ved 
«Helgelandskrysset» øst for Toven tunellen, eller 
formuleringen «i området rundt», eller han kan si 
beste egnede plass i omegn- Mosjøen eller 
Omegn Sandnessjøen/Leirfjord.

• I konseptfase blir den endelige byggetomt avklart!



Vi kommer ikke utenom å lære noen økonomiske viktige begreper!

• Beregningsmåte for bærekraft er: 
«Årlig kostnader/besparelser 
ganger 20».

• Det vil si langsiktig evne til å bære 
investeringene, Deloitte opplyste 
på siste styremøte at man kan 
gange dette opp med 20.  

• Etter våre og Oslo Economic
beregninger er ETT modellen 
betydelig mer effektiv enn to 
sykehus modellen. Vi snakker om 
en forskjell på minimum 2,0 MRD. 
i bærekraft på alternativene       
(0-modell - ETT sykehus). 

• HSYK har av en merkelig grunn 
bare fått 1,0 MRD, det halve i sin 
beregning, det gjør store 
forskjeller i bærekraftanalysene.

Viste du?

Det finnes i dag ikke en eneste utredning eller rapport som peker på 

to sykehus som beste løsningen!



Bærekraft!

• Helse Nord har vedtatt en investering i nytt 
sykehus i Narvik på ca. 2,27 MRD. på 29.000 
innbyggere.  

• I Hammerfest 2,72 MRD. på 45.000 innbyggere

• I Kirkenes 1.56 MRD. på 30.000 innbyggere 
(2016).  

• Om det er en matematisk sammenheng 
mellom antall pasienter i ett 
lokalsykehusområde og bærekraft så burde 
man med bakgrunn i ovenstående ha en 
bærekraft i HSYK på en investering mellom 4,1 
– 6,1 MRD.  HSYK snakker om at 3,5 MRD er 
langt over det man kan bære på Helgeland?  

• Bærekraften for Mosjøen som den beste for 
ETT sykehus er satt til 2,8 MRD.



Bærekraft!

• HSYK analyser har undervurdert forskjellen 
mellom de ulike modellvalgene.  Forskjellen 
mellom 0 - modellen (dagens med 3 sykehus) og 
ETT  modellen er satt til kun 1,0 MRD.  Dette 
tilsvarer årlige besparelser på 1.000/20 = 50 mill. 
pr. år I utviklingsplanen til HSYK, i 2014 ble det sagt 
at man kunne redusere med 110 ansatte  med å gå 
til ETT modellen.  Dette er uten å ha redusert 
ansatte  innen drift og vedlikehold. I tillegg vil 
drifts og vedlikeholdskostnadene kunne gå ned 
med ca. 15 – 20 mill.  Dette vil utgjøre ca. 180 mill. 
pr. år.  

• På motsatt side vil økt prehospitale kostnader 
komme, men vi snakker likevel om netto 
besparelser på minimum 100 mill. pr. år.



Transportkostnader og 
besparelser

• Prehospitale tjenester i HSYK har i 
sin rapport 2018 anslått at 
forskjellen mellom det beste 
alternativet, transportøkonomisk 
rundt Helgelandskrysset (Omegn 
Mosjøen)  og Mo I Rana er på 54 
mill. pr. år.  

• Sandnessjøen har en ekstrakost på 
ca. 29 mill. pr. år.  

• Dette vil si at Mo har en dårligere 
bærekraft på hele 1,080 MRD. 

• Sandnessjøen 580 mill. dårligere 
enn det optimale mht. 
pasienttransport.  

• Dette bekreftes i 3 ulike 
utredninger fra Helse Nord, 
Nordland Fylke og Universitetet i 
Nordland. Den siste anslår 
besparelser på 30-40 % i favør 
Mosjøen og Omegn.



Ambulansebehov ved de forskjellige 
plasseringer av ETT sykehuset

• Mosjøen (MSJ) 2 nye ambulanser 

• Sandnessjøen (SSJ) 3 nye ambulanser

• Mo I Rana (MIR) 4 nye ambulanser 

• Hver ambulanse koster 7,0 mill. å drifte.  Dette vil si 
at vi snakker om følgende ekstrakostnader pr år: 

• MIR : 54 mill. + 28 = 82 mill.  

• SSJ : 29 mill. + 21= 50 mill.

• Nyland/Holandsvika: 0 mill. + 14 = 14 mill.

• Vi husker bærekraft faktor 20. Da blir ekstrakostnad  
ihht. bærekraft resultatet for MIR 1,64 MRD, SSJ 
med 1,0 MRD og Nyland med 0,28 MRD.  

• Som dere ser vil det være KRITISK viktig å plassere 
sykehuset så nært det transportøkonomiske 
sentrum som mulig.



Litt om dagens realiteter på
Helgeland
Helgeland totalt: 84 960 innbyggere (i praksis 75 879 
er med, se under)

Meløy kommune i nord er ikke med pga. korteste og 
ferjefri avstand til Bodø.

Rødøy kommune i nord er en del av HSYK og inngår 
fullt ut i tallmaterialet i utredningene til HSYK.  
Kommunen har søkt seg over til til 
Nordlandssykehuset 2 ganger.  Bare 15 % av alle 
planlagte inngrep utføres ved HSYK.   Dette bidrar at 
det reelle tyngdepunktet bør  flyttes ytterligere sør-
øst mot Mosjøen By. 

Bindal kommune i sør er ikke med pga. korteste og 
ferjefri avstand til Namsos pr. I dag.
(Kilde: Øyvinn Hjorten, Info Helgeland)

Brønnøy



Fra Vega kan man gå med ambulansebåt eller 
Hurtigbåt til akuttsykehuset i Holandsvika. Alternativ 
omlasting ved Tjøtta, slik som i dag ved dårlig vær til 
Sandnessjøen (SSJ).
Vega er kanskje den vanskeligste plasserte 
kommunen på Helgeland når det gjelder avstander 
og vær. I avstand og tid er det kun få minutter 
mellom alternativ SSJ-Holandsvika

Det tar 23 minutter å fly med helikopter fra 
Brønnøysund til akuttsykehus i Holandsvika (kun 2 
min. lengre en til SSJ), og det er tre uavhengige 
ruter dit, jfr. notat fra Capt. Waldemar

For å jevne ut avstander, fordeler og ulemper for 
alle fremtidige pasienter, pårørende og ansatte bør 
et nytt storsykehus etableres rundt Helgelands 
geografiske midtpunkt østsiden av  Toven tunellen 
Nyland- Holandsvika. 

Vega

NB: Eksempelskisse, viser ikke nøyaktig båtruteBrønnøysund



Våre øyer på 
Helgeland

Pasienter fra Lurøy og Træna kommune kan gå direkte 
med ambulansebåt til Holandsvika (væravhengig), eller til 
fergeleiet i Levang, overgang til ambulansebil videre, og 
på under 30 minutter i denne være på akuttsykehuset på 
Nyland i Holandsvika. 

Tidsbruk med ambulansebåt vil variere etter vær/årstid/sikt.

Lurøya

Træna

Levang

NB: Eksempelskisse, viser ikke nøyaktig båtrute



En god plassering på aksen 
er avgjørende viktig!

I Helgelendingen 24. mars 2019: «Havner 
sykehuset på Mo, vil det på sikt svekke hele 
Helgeland. Det vil tappe resten av regionen 
for arbeidsplasser, innbyggere og økonomiske 
muskler».

«Hvis vi ikke skjerper oss, kan det ta 
generasjoner å lege sårene mellom «Nord- og 
sør for Korgfjellet». «Og det er framtidas 
ungdom som  må ta hele støyten for det vi nå 
har hauset opp»

«Blir sykehuset plassert midt på Helgeland, 
kan både Sandnessjøen, Vefsn og Rana – og 
dermed hele Helgeland – tjene på det».

Shmil-direktør, Håkon Johansen 



«Universitets Sykehuset Nord-
Norge (UNN) er det mest sårbare 
sykehuset man har i Norge, og 
helseforetaket er helt avhengig 
av pasientmassen som finnes i 
Nord-Norge. Vi trenger hver 
eneste pasient. Reiser flere i 
sørlige del av landsdelen sørover, 
vil det kunne utgjøre en 
utfordring» 

Lars Vorland, styremøte Helse 
Nord 13.12.17 

Blir det ikke nytt ETT- sykehus løsning midt på Helgeland 
kan vi med sikkerhet si det vil skape mange «kamper» på 
Helgeland fremover. Det vil også øke pasientlekkasje 
sørover til Helse Midt fra midtre og sør- Helgeland 
markant. Et tap av pasientgrunnlag til Helse Midt på mer 
en 12000 personer kan være kritisk for utdanninger ved 
UNN



13 kommuner ønsker ett sykehus.

• 4 kommuner ønsker to sykehus. 

• 12 kommuner ønsker ETT sykehus 
på Helgeland plassert på aksen 
mellom Mosjøen og 
Sandnessjøen.

• Majoriteten av innbyggerne på 
Helgeland ønsker ETT godt 
sykehus sør for Korgfjellet.

(Kilde: YouGov London)



Sikkerhet?

• Vi i ETT-sykehus gruppen har sett 
hvordan pasientene sendes mellom 
enhetene, dagens "flipperspill" 
sykehus på Helgeland går utover 
pasientsikkerheten.  Dette var også 
ett av hovedargumentene for de mest 
«fjerntliggende» kommunene i 
sykehuset innlandet, og det vil også 
være gyldig her.

• Pasienter "glipper mellom stoler", og 
faren for at man kan komme for sent 
til universitetssykehuset (UNN) er stor. 



Pasientfelle?
«Kommuneleger har i «innspill» vært 
bekymret for at det «lille» sykehuset kan 
bli en «pasientfelle»

https://www.helg.no/debatt/leserbrev/hel
gelandssykehuset-2025/ett-stort-
akuttsykehus-pa-helgeland-vil-gi-det-
helsefaglig-beste-tilbudet-til-innbyggerne-
uavhengig-av-bosted-i-regionen/o/5-24-
333858

Forskjellen mellom en plassering av ETT-
sykehus til Mo I Rana kontra SSJ, var inntil 
3 «statistiske» liv årlig.(Oslo economics
kap.3.2.3). Forskjellen mellom det 
transportøkonomiske sentrum og Mo vil 
være betydelig høyere.

Vi snakker om inntil ti menneskeliv årlig 
som kan dø.  I tillegg kommer lemlestelser 
og varige men.

https://www.helg.no/debatt/leserbrev/helgelandssykehuset-2025/ett-stort-akuttsykehus-pa-helgeland-vil-gi-det-helsefaglig-beste-tilbudet-til-innbyggerne-uavhengig-av-bosted-i-regionen/o/5-24-333858


Nyland/Holandsvika i omegn Mosjøen er en del av 
«navet» for buss, tog, båt, ambulansehelikopter og 

ambulansebil. En god sykehusløsning for hele Helgeland

• Strategisk god beliggenhet på aksen 
mellom Mosjøen og Sandnessjøen – nært 
transportteoretisk tyngdepunkt

• Ny fylkesvei 78 og kort vei til E6

• Meget gode forhold for helikopter (ref. 
Pasienttransport på Helgeland- akutte og 
planlagte reiser)

• God tilgjengelighet og gode forhold for 
ambulansebåt

• Jernbane i umiddelbar nærhet

• Nær transport-teoretiske midtpunkt på 
Helgeland.

• Regulerte boligområder og ny barne- og 
ungdomsskole I umiddelbar nærhet.

• Pendleravstand til Sandnessjøen.



Nyland/Holandsvika:
• Gjennomsnittlig reiseavstand for pasienter 

og pårørende på Helgeland i dag er 79 km

• Mosjøen: 11 km

• Mo i Rana: 79 km

• Sandnessjøen: 50 km

• Brønnøysund: 174 km

• Gjennomsnittlig reiseavstand for dagens 
ansatte ved Helgelandssykehuset er 59 km

Når veipakke Helgeland er ferdig utbygd anslås det med en gjennomsnittlig reduksjon av reisetid på ca. 20 % .  Antall stopp 
grunnet bilberging antas også redusert til ett minimum.



Helgeland - akutte transporter og planlagte 
reiser Enhet for Prehospitale tjenester 
Helgelandssykehuset 1. juni 2018

«Vindforhold, i dag har vi de største utfordringer knyttet til 
vindforhold ved Sandnessjøen sykehus, vind fra østlig 
retning kan være svært krevende (og farlig).

Flyging i og rundt Holandsvika er ikke spesielt vindutsatt og 
ligger litt mer skjermet enn Sandnessjøen. 

Vindforhold i Mo i Rana er jamført med vindforholdene i 
Holandsvika, mens vindforholdene i Rana fjorden gir oss i 
noen tilfeller begrensninger og fly inn mot Mo i Rana i 
dårlig vær. 

Konklusjon; I forhold til de flyoperative forhold som 
Luftambulansen er begrenset av vil en sykehusplassering i 
Holandsvika gi minst begrensninger i levering av pasienter 
samt gi flest alternativer for ruting inn og ut fra sykehuset.»

Capt. AW137 Tommy Waldemar



Den gylne time:

Virkningene av å velge 80 % 
måloppnåelse (nå 90%) samt å 
fjerne Rødøy er store. 

Dette følger av tabellen.  Om man 
forutsetter at Rødøy utgjør ca. 2 % 
av befolkningen (1500/77000) og 
tar disse ut, ser vi av tabellen at 80 
% av befolkningen når sykehuset i: 
Mosjøen på ca. 60 min, SSJ ca. 75 
min og Mo, ca. 125 min. 

Legger vi inn Bindal (1450) kommer 
MSJ ytterligere ca. 2% bedre ut.

Dette er signifikante forskjeller som 
skjules utelukkende ved valg av 
modell. 



Påstander:

Det har fremkommet påstander i media 
fra enkelte, «hvis man ikke får ETT-
sykehuset eller en TO- sykehus modell til 
Mo I Rana blir de den største byen i Norge 
uten sykehus». Dette medfører ikke 
riktighet.

I Tabell har vi simulert hvilke byer som før 
og etter 2025 ikke har eget sykehus, blant 
annet er Fredrikstad fire  ganger større en 
Mo I Rana og uten sykehus.

Merk spesielt at reisetidene er med 
dagens veier.  Vegpakke Helgeland med 90 
km/t sone som ble initiert av Solvik-Olsen, 
medfører en reduksjon av kjøretid mellom 
Saltfjellet og Majavatn med inntil 20 %.  
Likedan for reisetid buss med dagens 
tilbud. En innføring på Helgeland av 
Hurtigtog, ala Saltenpendelen vil redusere 
reisetiden merkbart, med krengetog kan 
man spare opp mot 32% reisetid.

Vi er nå kommet så langt at virkningene av 
samfunnsøkonomiske prosjekter kan tas 
ut på andre sektorer, slik som i dette 
tilfellet.



Vi fikk i Samfunnsanalysen 
endelig den dokumentasjonen vi 
har etterspurt: - det er et faktum 
som HSYK tidligere fant 
komplisert å kunne 
dokumentere.  

Av de tre Ettsykehusmodellene 
er MSJ betydelig bedre enn de 
andre to. MIR og Sandnessjøen  
(SSJ) har opp mot 24,4 % høyere 
reisetid enn MSJ.  Dette er ikke 
omgjort i penger, men dette 
stemmer veldig godt med 
funnene som ligger i 
Masteroppgave fra 1997 og HSYK 
rapport fra prehospitale tjenester 
(2018) som vi flere ganger har 
påpekt.  

Drar man inn at kostnaden er konveks økende pr. tidsenhet, kan det 
være grunn til å anta at kostnaden skiller mer i kr. mellom 
alternativene enn hva den «lineære tilnærmingen» til HSYK legger 
til grunn.  Denne er tallfestet i tidligere analyser og varierer fra ca. 
50 mill. og oppover.  Summene i seg selv er mindre viktig, men vi 
konstaterer at disse alene er stor nok til å favorisere Mosjøen og 
omegn på ett rent økonomisk grunnlag.



Reparering i stedet for 
restaurering, eller nybygg?

• HSYK har kun lagt til grunn at 
man skal renovere byggene opp 
til «ny standard» på 60-70 tallet.  
Ikke total renoveres til ny 
standard i 2025.  Dette vil si at 
man sammenligner ett topp 
moderne nytt bygg med levetid 
på mer en 45 år, med bygg som 
er mer enn 45 år gamle nå. 

• Reparering av slitt 
bygningsmasse med en standard 
som ikke er funksjonell eller 
fremtidsrettet?

• Dette er i beste fall sterkt 
misvisende grunnlag, det blir 
useriøst og burde ikke vært med 
som alternativ i utredningen 
etter vår mening.  



Utslipp fra transport og miljøpåvirkning: Utslipp 
hevdes å være 780 tonn Co2 ved ETT sykehuset 
plassert i Mosjøen eller omegn  
(gunstigste ETT alternativet).

• I fjor høst var det skrevet mye om 
utprøving og testing av 
Hydrogentog, som gir tilnærmet 
nullutslipp.  Denne teknologien 
finnes og benyttes allerede i 
Tyskland. Ett flertall på Stortinget 
har bedt om at dette skal testes 
ut. Nordland produserer allerede 
Hydrogen i Glomfjord.

• Det benyttes allerede Hybridferjer 
og Gassdrevne busser i Nordland, 
nye hurtigbåter med batteri-
hybrid teknologi er under 
utvikling og bestilling, det ligger 
godt til rette for kollektive 
løsninger som gir nær 0-utslipp. 



Miljøpåvirkning:
• Det skjer også store endringer i 

varetransport bransjen når det gjelder å 
komme med løsninger som drastisk 
reduserer miljøavtrykket.

• Utbytting av bilparken i Norge til hybrid og 
full elektrisk er akselererende.

• Før ETT- sykehuset står innflyttingsklart vil 
en stor del av bil/båt/tog/buss og kanskje fly 
(Widerøe) på Helgeland ha et betydelig 
mindre Co2- utslipp enn det som er skissert i 
analysene i dag.



Takk for at vi fikk komme å holde foredrag

☺
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