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1 Logg høringssvar 
Utsteder Dok.n

r. 
Mottatt Dok. Navn Kommentar 

Helse Nord Trøndelag 1 17.02.2014 Svar på henven-
delse om Utvik-
lingsplan 2025 
Helgelandsyke-
huset HF 

Interessemelding 

Vefsn kommune 2 18.02.2015 Høringssvar Deres ref: 143487-8 - 
404415 

Lurøy kommune 3 19.02.2015 Høringsuttalelse Deres ref: 
SKM_C284e15021914
200 

Hemnes kommune 4 20.02.2015 Høringsuttalelse Deres ref: Sak 3/15 

Brønnøy kommunesty-
re 

5 20.02.2015 Høringsuttalelse Deres ref: Elin Aspaas 
Nilsen, Politisk sekreta-
riat 

Leirfjord kommune 6 21.02.2015 Høringsuttalelse REFERANSE: Saksnr: 
15/88-6 Løpenr: 976/15  

Alstahaug kommune  7 20.02.2015 Høringsuttalelse Sak nr. 14/2287-7, med 
saksprotokoll 

Rana kommune 8 23.02.2015 Høringssvar Sak nr. 2014/1831-6, 
med saksfremlegg 

Ranaregionen Nærings-
forening 

9 23.02.2015 Høringssvar Dagli leder Trine Rimer 

Hattfjelldal kommune 10 24.02.2015 Høringsuttalelse Ref: 15/1536 

Rødøy kommune 11 25.02.2015 Høringsuttalelse Vedtak feb.2015 
FFO Rana 12 25.02.2015 Høringssvar Leder Gunnar Røssvoll 
Nordlandssykehuset HF 13 26.02.2015 Høringssvar Ref; 2014/2469/GAN - 

Sak nr. 20 - 2015 
Sømna kommune - le-
gekontor 

14 26.02.2015 Høringsuttalelse Bredesen / Estensen 

Sømna kommune  15 26.02.2015 Høringsuttalelse Ref;  2013/2561-4 

Norsk Sykepleierfore-
ning i Helgeland 

16 26.02.2015 Høringsuttalelse E-post 

LO i Mosjuøen og om-
egn 

17 26.02.2015 Høringsuttalelse På vegne av styret, Sti-
an Nordal Jensen, leder 

Allmennlegeutvalget i 
Rana 

18 26.02.2015 Høringsuttalelse Med Helseplan for Hel-
geland fase 2 

Nesna kommune 19 27.02.2015 Høringsuttalelse Ref: 15 / 82 

Fagforbundet 
Vefsn,Rana,Hemnes,
Grane og Hattfjelldal 

20 27.02.2015 Høringsuttalelse   
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Fagforbundet Alsta-
haug og Leirfjord 

21 27.02.2015 Høringsuttalelse   

Indre Helgeland Re-
gionråd 

22 28.02.2015 Høringsuttalelse R-sak 04 / 15 

Dønna kommune 
23 01.03.2015 Høringsuttalelse Saksnr: 15/99-7 Lø-

penr: 1220/15  

UNN 
24 01.03.2015 Høringsuttalelse Ref: 2014/3667-5, ut-

kast og original 

Herøy kommune 25 01.03.2015 Høringsuttalelse Ref: 13/1438-13/RSK 

Fagforbundet Brønn-
øy og Vevelstad 

26 01.03.2015 Høringsuttalelse   

Nordland Legefore-
ning 

27 01.03.2015 Høringsuttalelse   

Fylkesrådet i Nord-
land 

28 05.03.2015 Vedtatt hørings-
uttalelse 

Ref: FR-sak 051-2015 

 

2 Høringsprosessen 
Opprinnelig forslag til høringsfrist ble etter behandling I styringsgruppen utsatt til 1. mars. 
Ønsket om denne lange høringsperioden ble av styringsgruppen endret for å etterkomme 
kommunenes behov mht. behandlingstid.  
Innkomne høringssvar etter denne frist er ikke tatt inn i høringsprotokollen med unntak av 
høringssvaret fra Fylkesrådet i Nordland med begrunnelse i at fylkeskommunen ikke ble 
informert konkret om utsendelse av rapport før i januar.  
 
27 høringssvar er mottatt og i tillegg er det kommet interessemelding fra Helse Nord 
Trøndelag.  
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3 Dokumenter sendt ut av Helgelandssykehuset HF 

3.1 Helgelandssykehuset HF; Høringsbrev – Utviklingsplan 2025 

 
 

 
Til: 
Høringsinstanser      
(jfr distribusjonsliste) 
 
 
Deres ref.:  Vår ref.:  Sted / Dato: 
       Mo i Rana 29.10.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høring – Utviklingsplan Helgelandssykehuset; 29.10.2014 
 
Utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF sendes med dette på høring med høringsfrist 
1. mars 2015. 
 
Utviklingsplanen er et grunnlagsdokument og et rådgivende innspill for videre planlegging 
og organisering av de somatiske spesialisthelsetjenestene i Helgelandssykehuset mot år 
2025.  
 
Bakgrunn 
 
I Oppdragsdokumentet 2013 fra Helse Nord RHF til Helgelandssykehuset HF het det: 
Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentrali-
sert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med kommunene, samt styrke 
forskning, fagutvikling og utdanning. 
 
I tråd med dette fikk Helgelandssykehuset følgende oppdrag fra helse Nord i april 2013: 
 
Helse Nord RHF ber Helgelandssykehuset HF konsekvensutrede hvordan helseforetaket 
vil påvirkes av de eksterne endringene som gjør seg gjeldende nå og fremover. Arbeidet 
må gi et godt beslutningsgrunnlag for fremtidig utvikling og struktur av Helgelandssyke-
huset i tråd med: 
• Befolkningens behov for spesialisthelsetjenester lokalisert til Helgeland 
• Demografisk og epidemiologisk utvikling 
• Faglig og teknologisk utvikling 
• Samhandling med primærhelsetjenesten 
• Samhandling med de andre helseforetakene i Helse Nord 
• Helse Nord RHF’s strategi om mest mulig behandling nært der pasienten bor 
• Endringer i pasientrollen med særlig fokus på økt brukermedvirkning. 
 
Utredningen bør utrede og beskrive minimum 3 ulike alternative modeller for organisering 
av spesialisthelsetjenester som ivaretar overnevnte kriterier: 
• Fremskrive nåværende modell 
• Utrede en modell med tre klinikker lokalisert til nåværende sykehus og et nytt senge-

sykehus 
• Utrede en modell hvor man legger ned all somatisk aktivitet i nåværende sykehuslo-

kalisasjoner og bygger et nytt sykehus 
 
Utredningen må ha høyt fokus mot hvordan man bygger gode, solide fagmiljø i de neste 
10-15 årene. Det må være et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten, tillitsvalgte og 
vernetjenesten. 
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Helgelandssykehuset HF organiserer selv utredningen. 
 
Overordnete rammer fra Helse-og Omsorgsdepartementet, tilsier at Tidligfaseveilderen IS 
-1369 skal  legges til grunn for slike prosesser.  
http://www.sykehusplan.no/data/endelig_versjon_tidligfaseveileder_des_2011.pdf 
 
En utviklingsplan skal inneholde en virksomhetsmessig og bygningsmessig utviklingsplan 
og gi grunnlaget for videre arbeid med alternativer i en tidligfase. 
 

 
 
 
Den foreliggende utviklingsplanen er et grunnlagsdokument i tråd med denne veilederen 
og er utarbeidet av fire arbeidsgrupper i prosjektet i samarbeid med prosessrådgiver 
Hospitalitet as.  
 
De fire arbeidsgruppene i prosessen:  
1. AGR 1: Fremskrivning av aktivitet  
2. AGR 2: Bygg 
3. AGR 3: Transport  
4. AGR 4: Stabilisering og rekruttering 
 
Arbeidsgruppene har i sine del-oppdrag beskrevet de ulike alternative modellene angitt i 
mandatet, i tillegg til 0-alternativet 
 
• Alternativ 0: Dagens eksisterende struktur og bygningsmasse uten tilbygg og kun 

nødvig  vedlikehold 
• Alternativ 1:  Dagens eksisterende struktur og bygningsmasse med tilbygg i tråd med 

areal- og bemanningsbehov fremskrevet til 2025 
• Alternativ 2:  Ett nytt sengesykehus og 3 klinikker (DMS’er) lokalisert til nåværende 

sykehus 
• Alternativ 3:  Ett nytt samlet  sykehus 
 
Utover de utredningene som er utført, krever alternativ 2 ytterligere utredning med tanke 
på innhold i de desentraliserte lokalisasjonene. Det er iverksatt en utredning med ut-
gangspunkt i lokalmedisinsk senter og desentralisert spesialisthelsetjeneste på Sør-
Helgeland (kommunene Brønnøy, Sømna, Vevelstad, Vega). Resultatet av denne utred-
ningen kan tas med i det videre arbeidet i neste fase i prosjektet. 
 
Det er gjort en kvalitativ evaluering av alternativene i forhold til: 
• Mål for sykehusets kjernevirksomhet 
• Mål for bygg-og eiendomsutvikling 
• Transport 
• Robust fagmiljø 
• Øvrige samfunnsmessige forhold 
 
Denne evalueringen viser at alternativ 2 og 3 har klare fortrinn fremfor alternativene 1 og 
0. 
 
En kvantitativ vurdering viser at  
• 0-alternativet har på kort sikt lave investeringer, høye drifts-og lønnskostnader, og på 

lengre sikt betydelige investeringsbehov, som medfører at alternativet samlet sett får 
dårligere nåverdi enn alternativ 3.   

 

UTVIKLINGSPLAN 

Virksomhetsmessig 
utviklingsplan 

Bygningsmessig 
utviklingsplan 

Tiltak 1 

Tiltak n 

 
 
 

Investerings- 
plan 

Tiltak 2 Tidligfasen for 
investeringsprosjekter 

Virksomhetsutvikling  

 
 
 

Strategiske 
føringer 

Hospitalitet as 26.04.2015 Side 4 av 87 

http://www.sykehusplan.no/data/endelig_versjon_tidligfaseveileder_des_2011.pdf


Utviklingsplan 2025 Høringsprotokoll 

• Alternativer 3 har betydelig høyere og bedre nåverdi enn alternativ 1. Dette til tross 
for at alternativ 3 har vesentlig høyere investeringsbehov (900 MNOK), men har lave-
re lønnskostnader, samt inntekter ved salg av eiendom og høyere driftsgevinster.  

• Alternativ 2 kommer dårligst ut på grunn av høyt samlet investeringsbehov og høyere 
driftsutgifter. (3 desentrale spesialisthelsetjenester og nytt sengesykehus). 

• Alternativ 3 krever 110 færre stillinger enn alternativene 0,1 og 2 som er beregnet å 
kreve omtrent like mange stillinger.  

 
På bakgrunn av en samlet vurdering av alternativene skiller alternativene 2 og 3 seg ut 
som de beste alternativene, og det anbefales at begge alternativene tas med videre i 
neste fase for ytterligere utredning. Det presiseres at lokalisasjon for nytt sykehus i disse 
alternativene er ikke vurdert på dette trinnet i planprosessen. Dette vil inngå som en se-
nere del av prosjektet. 
 
Det er vedtatt følgende tidsrammer for høringsprosessen: 
 

1 Styringsgruppemøte i Mo i Rana. 
 Agenda: Rapport med evaluering 
                Høringsprosess 

27.10.2014  

2 Utsendelse til høring iht. liste over høringsinstanser 29.10.2014 

3 Frist høring          01.03.2015   
4 Sammenfatning  høringsdokumenter 01.03.2015 - 27.03.2015 
5 Tilrettelegging av sammenfatning i saksframlegg til 

styret.  
Evt. endring av rapport / vedlegg til rapport 

30.03.2015 -13.04.2015.  

6 Styrebehandling Helgelandssykehuset HF 29.04.2015 
 
  
Det bes om at høringsinstansene først og fremst gir tilbakemelding på følgende punkter: 
• Opplysninger i rapporten som bør korrigeres eller presiseres 
• Forslaget om at bare alternativene 2 og 3 tas med videre i neste fase av prosessen 

for ytterligere utredning, og at dagens struktur ikke utredes ytterligere.  
   
Det er imidlertid også anledning til en bredere tilbakemelding på fremtidig sykehusstruktur 
på Helgeland.  

 
Høringsfristen er 1. mars 2015 og høringsinnspill sendes elektronisk til: 
Prosessleder Arild Sundt-Hansen og med kopi til sekretariat ved Stig Morten Jensen.  
arild.sundt-hansen@hospitalitet.no og stig.morten.jensen@hospitalitet.no 
 
 
Høringskonferanse 
 
Det vil bli avholdt en Høringskonferanse tirsdag 20. januar 2015 – målgruppe høringsin-
stanser 
Sted: Helgelandsbasen Horvnes – Sandnessjøen 
Tidspunkt:  kl 11:30 – 12:30 – lett bevertning  
                   kl 12:30 – 15:00    Konferanse 
 
Påmelding merkes /høringskonferanse 2015 / med antall deltakere til: 
 postmottak@helgelandssykehuset.no  
Påmeldingsfrist senest 14. januar2015 
 
 
 
med vennlig hilsen 
 

 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
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Vedlegg: 
• Utviklingsplan Helgelandssykehuset  
• Distribusjonsliste - høringsinstanser 
 

3.1.1 Distribusjonsliste høringsbrev; 29.10.2014 

Distribusjonslisten: Utviklingsplan 2025 – Helgelandssykehuset  
Høringsinstanser:  Helse Nord RHF – til orientering 
 
Internt:    E-postadresser 
Fagorganisasjoner v/ Foretakstillitsvalgte 
 
Klaus W. H. Becker    Klaus.Walter.Heinrich.Becker@ 
    Helgelandssykehuset.no  
Maria Elvetun    Maria.Elvetun@Helgelandssykehuset.no 
Elsa Enge    Elsa.Enge@Helgelandssykehuset.no   

   
Trond Forså    Trond.Forsa@Helgelandssykehuset.no  
Silje Iren Sundsby Haugan    Sil-

je.Iren.Sundsby.Haugan@helgelandssykehuset.no  
Bent Inge Henriksen    Bent.Inge.Henriksen@Helgelandssykehuset.no 
Sandra Hunjet    Sandra.Hunjet@Helgelandssykehuset.no 
Jens-Petter Jensen    Jens-Petter.Jensen@Helgelandssykehuset.no 
Fredrik Jørgensen    Fredrik.Jorgensen@Helgelandssykehuset.no 
Synnøve Kjos    Synnove.Kjos@Helgleandssykehuset.no 
Anne Krutnes    Anne.Krutnes@Helgelandssykehuset.no  
May Edel Lund    May.Edel.Lund@Helgelandssykehuset.no  
Gro-Elin Olsen    Gro-elin.Olsen@Helgelandssykehuset.no  
Hege Paulsen    Hege.Paulsen@Helgelandssykehuset.no 
Anja Sjåvik    Anja.Sjavik@Helgelandssykehuset.no  
Silje Sørensen    Silje.Sorensen@Helgelandssykehuset.no 
Hanne Wika    Hanne.Wika@Helgelandssykehuset.no  
 
Brukerutvalget:      
 
Ernly Eriksen    Ernly@online.no 
Sissel Brufors Jensen    jensensissel@hotmail.com 
Solveig Skjølberg Nilsen    solveigni@hotmail.com  
Dag Utnes    ut.nes@hotmail.com 
Anna Jakobsen    anna-jak@online.no 
Alf Tjønna    alftjonna@hotmail.com 
 
Varamedlemmer:   
 
Ingrid Straum    istraum@hotmail.no 
Per Hansen    perihavet@gmail.com  
Marit Angermo    m-anger@online.no  
Christin BN. Horseng    cHorseng@akvagroup.com  
Hans Bordevich    Hans.bordevich@gmail.no 
Ellen Marit Kjønnås    e.kjonnas@gmail.com  
            
 
Eksternt: 
Sykehusaksjoner: 
Aksjonsgruppe v/Gunvald Lindset  gunval@online.no 
Aksjonsgruppe v/Hanne Benedikte Wiig hbwiig@hotmail.com 
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Kommuner på Helgeland: 
Alstahaug Kommune    postmottak@alstahaug.kommune.no 
Bindal Kommune    postmottak@bindal.kommune.no 
Brønnøy Kommune    postmottak@bronnoy.kommune.no 
Dønna Kommune    post@donna.kommune.no 
Grane Kommune    postmottak@grane.kommune.no 
Hattfjelldal kommune    post@hattfjelldal-kommune.no 
Hemnes Kommune    Postmottak@Hemnes.kommune.no 
Herøy Kommune    post@heroy-no.kommune.no 
Leirfjord Kommune    postmottak@leirfjord.kommune.no 
Lurøy Kommune    postmottak@luroy.kommune.no 
Nesna Kommune    Postmottak@Nesna.kommune.no 
Rana kommune    Postmottak@rana.kommune.no 
Rødøy kommune    postmottak@rodoy.kommune.no 
Træna Kommune    Post@trana.kommune.no 
Vefsn Kommune    servicetorg@vefsn.kommune.no 
Vega Kommune    postkasse@vega.kommune.no 
Vevelstad Kommune    post@vevelstad.kommune.no  
Sømna Kommune    postmottak@somna.kommune.no 
 
Regionråd på Helgeland: 
Sør-Helgeland Regionråd    arnljot.arntsen@sh-region.no 
Indre Helgeland Regionråd    post@ihr.no    
Helgeland Regionråd IKS    post@hel.no 
 
Næringsforeninger Helgeland: 
Alstahaug Næringsforening   sverre@aons.no 
Mosjøen Næringsforening    post@mosjoennf.no 
Rana Næringsforening    trine@rananf.no 
 
Andre samarbeidsparter: 
Nordlandssykehuset HF    postmottak@nlsh.no 
Helse Nord-Trøndelag    postmottak@hnt.no 
Unn HF    postmottak@unn.no 
Kommuneoverleger Helgeland v/leder for KO kirsten.toft@alstahaug.kommune.no  
Kreftforeningen Nordland    elisabeth.sundkvist@kreftforeningen.no 
Fagforbundet Nordland    fk.nordland@fagforbundet.no 
FFO Nordland v/Inger Helene Sydnes  ffo.nordland@gmail.com 
Nordland legeforening    tove@nordland-legeforening.no 
Norsk sykepleierforbund    hoeringer@nsf.no eller post@nsf.no 
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3.2 Helgelandssykehuset HF; Høringskonferanse Sandnessjøen - Pro-
gram 

  
 

HØRINGSKONFERANSE – Framtidens Helgelands-
sykehus 
 
Helgelandsbasen HORVNES – tirsdag 20.januar 2015  
Agenda 
kl 11:30 – 12:30 lett bevertning  
kl 12:30 – 15:00 konferanse 
 
Program 
 
Kl 12:30 – 13:00 
Innledning – bakgrunn og oppdrag   v/ Adm. direktør Per Martin Knut-
sen 
 
Helgelandssykehuset fikk følgende oppdrag fra Helse Nord i april 2013:  
Konsekvensutrede hvordan helseforetaket vil påvirkes av de eksterne endringene som 
gjør seg gjeldende nå og fremover. Arbeidet må gi et godt beslutningsgrunnlag for fremti-
dig utvikling og struktur av Helgelandssykehuset i tråd med: 
  

• Befolkningens behov for spesialisthelsetjenester lokalisert til Helgeland  
• Demografisk og epidemiologisk utvikling  
• Faglig og teknologisk utvikling  
• Samhandling med primærhelsetjenesten  
• Samhandling med de andre helseforetakene i Helse Nord  
• Helse Nord RHF’s strategi om mest mulig behandling nært der pasienten bor  
• Endringer i pasientrollen med særlig fokus på økt brukermedvirkning.  

 
Utredningen bør utrede og beskrive minimum 3 ulike alternative modeller for orga-
nisering av spesialisthelsetjenester som ivaretar overnevnte kriterier:  

• Fremskrive nåværende modell  
• Utrede en modell med tre klinikker lokalisert til nåværende sykehus og et nytt 

sengesykehus  
• Utrede en modell hvor man legger ned all somatisk aktivitet i nåværende syke-

huslokalisasjoner og bygger et nytt sykehus  
 
Utredningen må ha høyt fokus mot hvordan man bygger gode, solide fagmiljø i de neste 
10-15 årene.  
 
Kl 13:00 – 13:45 
Rapport ”Utviklingsplan med evalueringsprosess, Helgelandssykehuset HF”  
 v/ Arild Sundt - Hansen Hospitalitet OEC 
 
Kl 13:45 – 14:00 
Beinstrekk 
 
Kl 14:00 – 15:00 
Vegen videre og åpning for spørsmål vedrørende rapport og videre framdrift  
 
Panel: 

• Per Martin Knutsen, adm. direktør Helgelandssykehuset 
• Fred A. Mürer medisinsk direktør Helgelandssykehuset 
• Arild Sundt-Hansen, prosjektleder, Hospitalitet OEC 
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• John Arvid Heggen, kommunalsjef Vefsn kommune/ medlem evalueringsgruppe  
• Per Arne Reinertsen, overlege gynekologi / medlem evalueringsgruppen  
• May Edel Lund, foretakstillitsvalgt NSF Helgelandssykehuset 
• Bjørn Haug, enhetsdirektør/medlem arbeidsgruppe transport 

 
Ordstyrer: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen 
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4 Sammendrag – oppsummering 
Høringssvarene er sammenfattet i nedenstående tabeller. Svarene er fordelt etter følgen-
de inndeling:  

Del A: Kommuner 
Del B: Helseforetak og fylke 
Del C: Organisasjoner 
Anbefaling fra høringen 
Vurdering av høringssvarene 

4.1 0BDel A: Kommuner 
  Utsteder Støttende Innsigelse Nøytralt / kommentar 

Vefsn kommune Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 3. 

  Rapporten synes ikke å innehol-
de feil eller mangler av vesentlig 
betydning for vurderinger og 
konklusjoner / Transport bør 
vektlegges mer i den videre ut-
redningen / Viktig at det avholdes 
folkemøter i de fire byene på 
Helgeland. 

Lurøy kommune Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 2 og 3. 

  Lurøy kommune anbefaler at det 
tas høyde for at nye signaler i 
forbindelse med ny Nasjonal hel-
se- og sykehusplan kan gi mulig-
het for videreføring av to sykehus 
på Helgeland. 
Lurøy kommune henstiller tilat 
det tas særlige hensyn til av-
standskriteriene ved framtidig 
organisering av ambulansetje-
nestene . 

Hemnes kom-
mune 

Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 2 og 3. 

    

Brønnøy kom-
munestyre 

Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 2 og 3. 

  Kommunen anbefaler at et LMS i 
Brønnøysund med spesialisthel-
setjeneste tilbud utredes i Idèfa-
sen. 

Leirfjord kommu-
ne 

Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 3. 

  Kommunen foreslår at lokalise-
ring av fremtidig sykehus utredes 
av Helse Nord og besluttes av 
styret for Helse Nord  med kom-
munene på Helgeland som hø-
ringsinstanser. 

Alstahaug kom-
mune  

Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 2 og 3. 

  Kommunestyret ber om at prob-
lemstillinger rundt logistikk og 
vær får en større vekting i det 
fremtidige arbeidet / Kommune 
ber om at psykisk helse og rus 
utredes i den videre prosess. 

Rana kommune Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 2 og 3. 

  Kommunen ønsker at det vurde-
res og utredes et alternativ med 
videreføring av 2 sykehus på 
Helgeland i neste fase. / Ved 
valg av alt. 2 anbefales lokalise-
ring av sykehuset  nær eller i et 
av de eksisterende sykehusene. 
Dette gir 2 DMS. 

Hattfjelldal kom-
mune 

Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 3. 

  Ndersom det bare blir et nytt sy-
kehus på Helgeland, vil det kan-
skje bli lettere å få dette sentralt 
plassert. 
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Rødøy kommune Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 3. 

  Kommunen foreslår at lokalise-
ring av fremtidig sykehus utredes 
av Helse Nord og besluttes av 
styret for Helse Nord  med kom-
munene på Helgeland som hø-
ringsinstanser. 

Sømna kommu-
ne - legekontor 

Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 3. 

  Ønsker et LMS med akutte 
sengeplasser, røntgen og tele-
medisinske løsninger. / Prehospi-
tale tjenester må styrkes ved alt. 
2 og 3; helikopter- og flyambu-
lanse bør ikke fjernes fra Sør-
Helgeland. 

Sømna kommu-
ne  

Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 3. 

  Ønsker et LMS med akutte 
sengeplasser, røntgen og tele-
medisinske løsninger. / Prehospi-
tale tjenester må styrkes ved alt. 
2 og 3; helikopter- og flyambu-
lanse bør ikke fjernes fra Sør-
Helgeland. 

Nesna kommune Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 2 og 3. 

  Kommunen ønsker at det vurde-
res og utredes et alternativ med 
videreføring av 2 sykehus på 
Helgeland i neste fase.  

Dønna kommune Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 3. 

    

Herøy kommune Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 3. 

Regjeringens eks-
pertutvalg foreslår 
å flytte oppgaver til 
kommunene;som 
psykisk helse, rus 
og rehabilitering. 
Alternativ 2 har 
manglende avkla-
ring av DMS og 
flytting av oppga-
ver. 

Helgeland har i underkant av 
80.000 innbyggere. Viktig at det 
ikke skapes ytterligere usikkerhet 
slik alternativ 2 skaper. / Det an-
befales at lokaliseringsprosessen 
løftes til Helse Nord, avgjøres av 
Helse Nord med kommunene på 
Helgeland som høringsinstans. 

 
 

4.2 Del B: Helseforetak og fylke 
 Utsteder Støttende Innsigelse Nøytralt / kommentar 

Helse Nord 
Trøndelag 

    Ber om å bli holdt orientert om 
den videre behandling og pro-
sess. Utviklingsplanen  for Helse 
Nord-Trøndelag anbefaler intill 
videre utvikling av 2 lokalsykehus 
til 2030 i sitt område. 

Nordlandssyke-
huset HF 

Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 3. 

Styret fraråder at 
det bygges opp til 
et middels spesia-
lisert sykehus. / 
Styret mener at de 
foreliggende pla-
ner for alt. 3 er 
dimensjonert minst 
20 % for stort 
 

Det er viktig å se på spesialist-
helsetjenesten i Nordland fylke 
samlet.  
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Indre Helgeland 
Regionråd 

Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 2 og 3. 

Det bør vurderes 
en 2 - sykehus 
løsning på Helge-
land; kyst og inn-
land. / Savner 
utredelse av psy-
kisk helse og rus. 

Et strukturvedtak for Helgeland 
bør ikke gjøres før Stortinget har 
behandlet Nasjonal Helse- og 
sykehusplan. 

UNN Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 2 og 3. / 
Disse modellene 
legger best til 
rette for å sikre 
tilstrekkelig store 
og dermed stabi-
le fagmiljøer. 
Dette vil danne 
grunnlag for en 
stabil og god 
funksjonsforde-
ling med høy 
kvalitet og høy 
egendeknings-
grad på Helge-
land, og lav pasi-
entlekkasje ut av 
regionen. 

  I den videre utredningen bør det 
derfor arbeides mer med å avkla-
re fremtidig arbeidsdeling med 
både kommunene på Helgeland, 
Nordlandssykehuset HF og UNN.  

Fylkesrådet i 
Nordland 

Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 2 og 3. 

  De områdene som berører fyl-
keskommunen mest direkte, 
knyttet til utvikling av Helge-
landssykehuset, er utdanning og 
samferdsel. Utvikling av kollektiv-
tilbudet. 

 
 

4.3 1BDel C: Organisasjoner 
  Utsteder Støttende Innsigelse Nøytralt / kommentar 

Ranaregionen 
Næringsforening 

Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 2 og 3. 

  Transport bør vektlegges mer i 
den videre utredningen / Psykisk 
helse og rus utredes i den videre 
prosess / Det ønskes at det vur-
deres og utredes et alternativ 
med videreføring av 2 sykehus 
på Helgeland i neste fase. 

FFO Rana Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 2 og 3. 

  Ved valg av alt. 2; spørsmål om 2 
i stedet for 3 DMS. / Transport og 
tilgjengelighet må vurderes høyt. 

Norsk Sykeplei-
erforening i Hel-
geland 

Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 2 og 3. 

  Transport bør vektlegges mer i 
den videre utredningen  

LO i Mosjøen og 
omegn 

Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 2 og 3. 

  Viktig å beholde akuttkirurgifunk-
sjonen på Helgeland - sikrest 
mulighet ved alt. 3 / viktig  med 
sentral plassering av sykehuset 
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som beholder pasientgrunnlaget 
og henter tilbake gjestepasienter. 

Allmennlegeut-
valget i Rana 

Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 2 og 3. 

Savnes behandling 
i utredningen om 
samhandlingsprob-
lematikken og 
konsekvenser av 
dette. / Legevakt-
tjenesten er ikke 
behandlet / Savner 
utredelse av psy-
kisk helse og rus. 

Konsekvensvurderinger av sam-
handling må tas med i den videre 
prosessen. / Anbefaler at ambu-
lansetjenesten kostnadsbereg-
nes for ny sykehusstruktur. / Det 
ønskes at det utredes et alterna-
tiv med videreføring av 2 syke-
hus på Helgeland i neste fase.  

Fagforbundet 
Vefsn,Rana,Hem
nes,Grane og 
Hattfjelldal 

Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 2 og 3. 

   

Fagforbundet 
Alstahaug og 
Leirfjord 

Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 3. 

   

Fagforbundet 
Brønnøy og Ve-
velstad 

Anbefales å gå 
videre med alter-
nativ 3. 

   

Nordland Legefo-
rening 

Alternativ 3 an-
sees som mest 
bærekraftig av 
forslagene og 
anbefales.   

Det må bemerkes 
at det å utelate rus 
og psykiatri er en 
stor svakhet i rap-
porten.  

En to-sykehus løsning ansees 
ikke bærekraftig med hensyn til 
rekruttering. / Det bør sees nær-
mere på om lokaliseringen av et 
nytt sentralt sykehus kan bedre 
situasjonen om dette plasseres 
nært en av dagens lokalisasjoner 
og at aktiviteten i dette legges 
ned. Da står en igjen med et nytt 
sentralt sykehus og bare to satel-
litter.  

 
 
 

4.4 Vurdering av høringssvarene: 

4.4.1 Vurdering av alternativene 
Det er mottatt 27 høringssvar. I tillegg er det kommet en interessemelding fra Helse Nord 
Trøndelag. Alle mottatte svar er registrert og tatt inn i protokollen. 
 
Høringssvarene gir gjennomgående en positiv tilbakemelding på utviklingsplanens inn-
hold, transparent prosess, medvirkning av ansatte på alle lokalisasjoner og faglig robust-
het.  
 
Styringsgruppens anbefalte alternativer (alt. 2 og 3) for videreføring til neste fase har fått 
full støtte i høringssvarene. Høringssvarene viser at det anbefales videreføring av både 
alternativ 2 og 3, eller kun ett av disse alternativene: 

• 15 instanser anbefaler at alt. 2 og 3 videreføres. 
• 12 instanser mener at kun alternativ 3 bør videreføres. 
• Helse Nord-Trøndelag ber om å bli holdt orientert videre i prosessen. 

 
Oppsummering av vurdering av alternativene 
Høringssvarene viser at det er støtte for videreføring av alternativene 2 og 3. 

4.4.2 Innsigelser til Utviklingsplan 2025 
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Av kommunene er det kun innsigelse fra Herøy kommune: 
Regjeringens ekspertutvalg foreslår å flytte oppgaver til kommunene;som psykisk 
helse, rus og rehabilitering. Alternativ 2 har manglende avklaring av DMS og flyt-
ting av oppgaver. 

 
Fra helseforetak og fylke er det kommet 2 innsigelser 

Nordlandssykehuset HF: 
Styret fraråder at det bygges opp til et middels spesialisert sykehus.  
Styret mener at de foreliggende planer for alt. 3 er dimensjonert minst 20 % for 
stort. 

 
Indre Helgeland Regionråd: 
Det bør vurderes en 2 - sykehus løsning på Helgeland; kyst og innland. 
Savner utredelse av psykisk helse og rus. 

 
Fra organisasjonene er det kommet 2 innsigelser: 

Allmenlegeutvalget i Rana: 
Savnes behandling i utredningen om samhandlingsproblematikken og konsekven-
ser av dette. 
Legevakttjenesten er ikke behandlet. 
Savner utredelse av psykisk helse og rus. 

 
Nordland Legeforening: 
Det må bemerkes at det å utelate rus og psykiatri er en stor svakhet i rapporten. 

 
Oppsummering av innsigelsene 

• Det er 3 innsigelser på at psykisk helse og rus ikke er medtatt i Utviklingsplan 
2025. 

• Det er 1 innsigelse på manglende vurdering av en 2-sykehusløsning på Helge-
land. 

• Det er 1 innsigelse på dimensjonering av alternativ 3.  
• Det er 1 innsigelse på avklaring av funksjonsfordeling i alternativ 2. 

4.4.3 Kommentarer til Utviklingsplan 2025 og videre prosess 
Kommentarer fra kommunene: 

• 2 kommuner kommenterer at transport bør vektlegges mer i den videre utred-
ningen – logistikk rundt dette temaet ønskes vektlagt. 

• Prehospitale tjenester må styrkes ved alternativ 2 og 3. 
• 1 kommune kommenterer at psykisk helse og rus må utredes i den videre pro-

sess. 
• 1 kommune kommenterer at det er viktig at det avholdes folkemøter i de fire bye-

ne på Helgeland. 
• 3 kommuner anbefaler at det tas høyde for at nye signaler i forbindelse med ny 

Nasjonal helse- og sykehusplan, og om dette kan gi mulighet for videreføring av 
to sykehus på Helgeland – antall DMS må vurderes avhengig av sykehusets 
plassering. 

• Det  henstilles til at det tas særlige hensyn til avstandskriteriene ved framtidig or-
ganisering av ambulansetjenestene. 

• 2 kommuner anbefale at et LMS i Brønnøysund med spesialisthelsetilbud utredes 
i Idèfasen – et styrket LMS tilrådes. 

• 3 kommuner foreslår at lokalisering av fremtidig sykehus utredes av Helse Nord 
og besluttes av styret for Helse Nord  med kommunene på Helgeland som hø-
ringsinstanser. 

 
Kommentarer fra helseforetak og fylke: 

• Det er viktig å se på spesialisthelsetjenesten i Nordland fylke samlet. 
• Et strukturvedtak for Helgeland bør ikke gjøres før Stortinget har behandlet Na-

sjonal Helse- og sykehusplan. 
• I den videre utredningen bør det arbeides mer med å avklare fremtidig arbeidsde-

ling med både kommunene på Helgeland, Nordlandssykehuset HF og UNN. 
• Utvikling av kollektivtilbudet ved alternativ 2 og 3. 
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Kommentarer fra organisasjoner: 
• 2 organisasjoner anbefaler at transport bør vektlegges mer i den videre utred-

ningen. 
• Psykisk helse og rus utredes i den videre prosess. 
• 2 organisasjoner anbefaler at det utredes et alternativ med videreføring av 2 sy-

kehus på Helgeland i neste fase. 
• Ved valg av alternativ  2; spørsmål om 2 i stedet for 3 DMS.  
• Viktig å beholde akuttkirurgifunksjonen på Helgeland - sikrest mulighet ved alt. 3. 
• Viktig  med sentral plassering av sykehuset som beholder pasientgrunnlaget og 

henter tilbake gjestepasienter. 
• Samhandling viktig i den videre prosessen. 
• Anbefaler at ambulansetjenesten kostnadsberegnes for ny sykehusstruktur. 
• En to-sykehus løsning ansees ikke bærekraftig med hensyn til rekruttering. / Det 

bør sees nærmere på om lokaliseringen av et nytt sentralt sykehus kan bedre si-
tuasjonen om dette plasseres nært en av dagens lokalisasjoner og at aktiviteten i 
dette legges ned. Da står en igjen med et nytt sentralt sykehus og bare to satellit-
ter. 

4.4.4 Samlet oppsummering – anbefalinger fra høringen 

• Høringssvarene viser at det er støtte for videreføring av alternativene 2 og 3. 
• Det er 5 innstanser som melder at psykisk helse og rus tas med i den videre pro-

sessen. 
• Det er 6 innstanser som ber om at  en 2-sykehusløsning på Helgeland vurderes – 

Nasjonal Helseplan avventes. 
I tillegg mener 1 innstans (Nordland legeforening) at en 2-sykehus løsning ikke 
anses å være bærekraftig. De 12 innstansene som ønsker å videreføre kun alter-
nativ 3 er av samme mening. 

• Det er 1 innsigelse på avklaring av funksjonsfordeling i alternativ 2. 
• Transport / logistikk bør sammen med prehospitale tjenester vektlegges i det vi-

dere arbeidet med nytt sykehus. 
 

Tabellen viser oversikt over støtte, innsigelser og innspill for neste fase. 
 

Alt. 
Del A: Kom-

muner 
Del B: Helseforetak og 

fylker Del C: Organisasjoner Sum 
Alt. 3 8 1 3 12 
Alt. 2 og 3 6 3 6 15 
2-sykehus 
modell 3 1 2 6 

Psykisk 
Helse og 
Rus 2 0 2 4 
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5 Vedlegg - Høringssvar 

5.1 Dokument 1: Helse Nord-Trøndelag HF; Svar på henvendelse om Ut-
viklingsplan 2025 Helgelandsykehuset HF 
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5.2 Dokument 2: Vefsn kommune; Høringssvar - ref. 143487-8 - 404415 
Helgelandssykehuset HF 
 
 
8607 MO I RANA 
 
 
HØRING - UTVIKLINGSPLAN 2025 HELGELANDSSYKEHUSET HF 
 
 
Kommunestyret  behandlet  i møte 18.02.2015 sak 6/15 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Utviklingsplan Helgelandssykehuset utreder og beskriver 3 alternative modeller for 
organisering av spesialisthelsetjenesten i Helgelandssykehuset. Planen skal være et 
grunnlagsdokument og et rådgivende innspill for videre planlegging og organisering av 
spesialisthelsetjenesten i Helgelandssykehuset mot år 2025. 
Vefsn kommunestyre mener at Helgelandssykehuset har lagt fram et godt beslutnings-
grunnlag 
for å velge strategier for utvikling av tjenestetilbud og infrastruktur. 
 
Vefsn kommunes befolkning er spesielt opptatt av at spesialisthelsetilbudet har 
- allmenn og akutt tilgjengelighet (tilgang til flest mulig spesialiteter på Helgeland / 
lokalsykehuset) 
- fag/teknologi, effektivitet og kvalitet på høyde med sammenlignbare sykehus 
Etter kommunestyrets vurdering fanger utviklingsplanen befolkningens forventninger på 
en 
god måte. 
Vefsn kommunestyre vil fortsatt ha særskilt fokus på sykehusets akuttberedskap og vil be 
om 
at befolkningens ønsker om et spesialisthelsetjenestetilbud som inneholder medisinsk og 
kirurgisk akuttberedskap på Helgeland blir ivaretatt i senere planlegging og organisering 
av 
spesialisthelsetjenesten i Helgelandssykehuset. 
Rapporten synes ikke å inneholde feil eller mangler av vesentlig betydning for vurderinger 
og 
konklusjoner 
Vefsn kommunestyre ser positivt på utviklingsplanens forslag om videre utredning av al-
ternativ 3. 
 
Vefsn kommunestyre vil også påpeke at en ny modell for sykehus på Helgeland må være 
robust nok til at man får etablert sterke og gode fagmiljø. Modellen må også sikre at man 
gir faglig utfordring og utvikling, slik at man beholder kompetansen over tid. Et godt fag-
miljø vil etter vårt syn være en nøkkelfaktor i en ny modell. Med et sterkt fagmiljø vil sy-
kehuset kunne betjene Helgelands innbyggere på en god måte, og innbyggerne vil kunne 
ha færre reiser til andre sykehus. Et godt fagmiljø vil også være kunne gi en mulighet for 
å utvide tilbudet ved sykehuset.    Modellen må sikre en sentral plassering med god til-
gjengelighet for hele Helgelands befolkning. 
 
Vefsn kommunestyre mener at en ny sykehusmodell også må være rasjonell. Både øko-
nomisk og kompetansemessig. En økonomisk rasjonell modell vil være en god måte å ta 
vare på skattebetalernes penger. Noe som også er klare forventninger fra befolkningen 
og oss politikere. 
Kompetansemessig vil det være utfordringer med å kunne rekruttere nok helsearbeidere 
og spesialister i framtiden. Da mener vi det er viktig at en ny modell møter disse utford-
ringene. 
 
Vefsn kommunestyre mener at transport bør vektlegges mer i den videre utredningen.  
Helgeland har en utfordrende geografi. Samferdselen er ofte påvirket av værforholdene, 
noe som med sikkerhet vil være med og påvirke hvor lang tid man vil bruke til å nå et sy-
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kehus. Derfor er det viktig at transporten til sykehus blir slik at ikke noen områder begyn-
ner å trekkes mot andre sykehusregioner med bakgrunn i gunstigere reisetid. 
 
For å få en mest mulig demokratisk sluttprosess er det viktig at det avholdes folkemøter i 
de fire byene på Helgeland. Bare på denne måten kan flest mulig få kjennskap til det vik-
tigste i den nye utredningen, og anledning til å si hva de mener. Dette vil sikre en best 
mulig demokratisk forankring av avgjørelsene som til slutt må tas. 
 
Begrunnelse: 
Utviklingsplanen synes å være bygd på 
- en tydelig og anerkjent metodikk (bl.a. Tidligfaseveilederen) 
- relevante modeller for statistiske beregninger 
- åpne prosesser der både kommuner, arbeidstakerorganisasjoner, fagpersoner i de tre 
lokalsykehusene, vernetjeneste m.fl.. har deltatt 
- god sammenheng mellom fakta, vurderinger og konklusjoner 
- forankring i overordnede styringsdokumenter og styringsorganisasjon 
 
 
Med hilsen  
 
 
 
Jann - Arne Løvdahl  
Ordfører 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og er derfor ikke signert. 
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5.3 Dokument 3: Lurøy kommune; Høringsuttalelse  
 
 
 
SAMLET SAKSFRAMSTILLI NG 
 
  
Arkivsak: 15/91 
  
 
Klageadgang:Nei 
  
 
UTVIKLINGSPLAN HELGELANDSSVKEHUSET: HØRINGSUTTALELSE 
 
 
 
  
Saksbehandler: Kolbjørn Aasvik Arkiv: SARK 12-15/H11 
  
Saksnr.: Utvalg 
9/15 Formannskapet 
  
Møtedato 
18.02.2015 
  
 
 
Bakgrunn: 
Helgelandssykehuset har ibrev av 29.10.2014 sendt utviklingsplan Helgelandssykehuset på høring med høringsfrist 
1.3.2015. Det ble avholdt høringskonferanse om framtidens Helgelandssykehus tirsdag 20. januar 2015 iSandnessjøen. 
Ordfører og helse- og sosialsjef deltok på dette møtet. 
 
Med bakgrunn i dato for høringsfrist (1.3.2015) legges saken frem til endelig behandling i formannskapet. 
 
Om saken: 
Ioppdragsdokumentet 2013 fra Helse Nord RHF til Helgelandssykehuset HF het det: Helgelandssykehuset HF skal videre-
utvikle et godt lokalsykehusti lbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med kommunene, 
samt styrke forskning,fagutvikling og utdanning. 
 
Itråd med dette fikk Helgelandssykehuset følgende oppdrag fra helse Nord iapril 2013: Helse Nord RHF ber Helgelandssy-
kehuset HF konsekvensutrede hvordan helseforetaket vil påvirkes av de eksterne endringene som gjør seg gjeldende nå og 
fremover.Arbeidet må giet godt beslutningsgrunnlag for fremtidig utvikling og struktur av Helgelandssykehuset itråd med: 
 
• Befolkningens behov for spesialisthelsetjenester lokalisert til Helgeland 
• Demografisk og epidemiologisk utvikling 
• Faglig og teknologisk utvikling 
• Samhandling med primærhelsetjenesten 
• Samhandling med de andre helseforetakene iHelse Nord 
• Helse Nord RHF's strategi om mest mulig behandling nært der pasienten bor 
 
Endringer ipasientrollen med særlig fokus på økt brukermedvirkning. Utredningen bør utrede og beskrive minimum 3 ulike 
alternative modeller for organisering av spesialisthelsetjenester som ivaretar overnevnte kriterier: 
 
• Fremskrive nåværende modell 
  
 
 
• Utrede en modell med tre klinikker lokalisert til nåværende sykehus og et nytt sengesykehus 
• Utrede en modell hvor man legger ned all somatisk aktivitet i nåværende sykehuslokalisasjoner og bygger et nytt 
sykehus. 
 
En utviklingsplan skal inneholde en virksomhetsmessig og bygningsmessig utviklingsplan og gigrunnlaget for videre ar-
beid med alternativer i en tidligfase.Den foreliggende utviklingsplanen er et grunnlagsdokument itråd med denne veilede-
ren og er utarbeidet av fire arbeidsgrupper iprosjektet isamarbeid med prosessrådgiver Hospitalitet as. 
 
De fire arbeidsgruppene iprosessen: 
o AGR 1:Fremskrivning av aktivitet o AGR 2: Bygg 
o AGR 3: Transport 
o AGR 4: Stabilisering og rekruttering 
 
Det er gjort en kvalitativ evalueringav alternativene iforhold til: 
 
• Mål for sykehusets kjernevirksomhet 
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• Mål for bygg- og eiendomsutvikling 
• Transport 
• Robust fagmiljø 
• Øvrige samfunnsmessige forhold 
 
Arbeidsgruppene har isine del-oppdrag beskrevet de ulike alternative modellene angitt i mandatet, itillegg tilet o-alternativ. 
 
• Alternativ o: Dagens eksisterende struktur og bygningsmasse uten tilbygg og kun nødvendig 
vedlikehold 
• Alternativ 1: Dagens eksisterende struktur og bygningsmasse med tilbygg itråd med areal- og 
bemanningsbehov fremskrevet til 2025 
• Alternativ 2: Ett nytt sengesykehus og 3 klinikker (DMS'er) lokalisert til nåværende sykehus 
• Alternativ 3: Ett nytt samlet sykehus 
 
Denne evalueringen viser at alternativ 2 og 3 har klare fortrinn fremfor alternativene 1 og 
0. 
En kvantitativ vurdering viser at: 
 
• o-alternativet har på kort sikt lave investeringer, høye drifts- og lønnskostnader, og på lengre sikt betydelige inves-
teringsbehov, som medfører at alternativet samlet sett får dårligere nåverdi enn alternativ 3. 
• Alternativer 3 har betydelig høyere og bedre nåverdi enn alternativ 1. Dette til tross for at alternativ 3 har vesentlig 
høyere investeringsbehov (900 MNOK), men har lavere lønnskostnader, samt inntekter ved salg av eiendom og høyere 
  
 
 
driftsgevinster. 
• Alternativ 2 kommer dårligst ut på grunn av høyt samlet investeringsbehov og høyere driftsutgifter.(3 desentrale 
spesialisthelsetjenester  og nytt sengesykehus). 
• Alternativ 3 krever 110 færre stillinger enn alternativene 0,1og 2 som er beregnet å kreve omtrent like mange 
stillinger. 
 
På bakgrunn av en samlet vurderingfra arbeidsgruppen av alternativene, skiller alternativene 2 og 3 seg ut som de beste, og 
arbeidsgruppen annbefaler at begge alternativene blir tatt  med videre ineste fase for ytterligere utredning. 
 
Det er gjort en grundig utredning som kan være med på å giet godt beslutningsgrunnlag for den videre behandling av sa-
ken,og utviklingsplanen skal etter tidsplanen behandles av styret for Helgelandssykehuset 29.04.2015. 
 
Den foreliggende utredningen tar ikke stillingtil lokalisering av framtidige sykehusfunksjoner. 
 
Denne saken er en svært viktig sak for Helgeland. Høringsbrevet og utviklingsplanen vedlegges derfor isin helhet. 
 
Vurdering: 
Lurøy kommune er idag en av de kommunene som har den lengste avstanden inn til de eksisterende sykehusene på Helge-
land. 
Dette gir befolkningen store utfordringer, spesielt når det gjelder akuttinnleggelser,men også når det gjelder ordinære inn-
leggelser og/eller poliklinisk behandling. 
 
For Lurøy kommune vil det da være av største betydningat: 
• Et sykehus med akuttfunksjoner ikke må ligger for langt unna oss, og at 
• De prehospitale tjenestene blir styrket og tilpasset våre behov 
 
Fra styringsgruppen anbefales det å gå videre med alternativ 2 og 3. 
Dette støttes også av saksbehandler,og alternativ o og 1ansees som uaktuelle. 
 
Alternativ 2 forutsetter at det opprettes et sengesykehus i nærheten av et av de nåværende sengesykehusene, samt distrikts-
medisinske sentra (DMS),eller klinikker i de to ander regionsentrene. Distriktsmedisinske sentra etter den modellen som er 
kjent er i hovedsak en kommunal oppgave som krever store kommunale uttellinger. 
Spesialisthelsetjenesten deltar ihovedsak med ambulerende tjenester. Etableringen av DMS kan kreve interkommunalt 
samarbeid der kommunale oppgaver sentraliseres til senteret. Ivårt område er ikke dette utredet. Regjeringens ekspertutvalg 
foreslår blant annet å flytte en del oppgaver til kommunene blant annet psykiatri,rus og rehabilitering fra Heleseforetakene. 
 
Alternativet vil kunne medføre at pasienter fortsatt må reise mellom de forskjellige sykehusene for å få utført tjenester som 
ellers kunne blitt utført på samme sykehus. 
 
Det kan også være at innføring av en del teknologiske løsninger kan gjøre behovet for 
  
 
 
stedlig spesialkompetanse mindre nødvendig.Eksempelvis overføring av røntgen og EKG til spesialister andre steder. 
 
Alternativ 2 innebærer dermed en del uavklarte faktorer og bør være med i den videre utredningen. 
 
Alternativ 3 ansees å ha klart flest faglige fordeler.Alternativet medfører etablering av store og mer robuste fagmiljøer.Det 
vil medføre enklere logistikk med hensyn til medisinske funksjoner og støttetjenester ,og mindre belastende vaktplaner. 
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Alternativet gir også mulighet til å kunne utvikle fagmiljøer og kompetanse som det med dagens modell er vanskelig å 
opprettholde.Nevrologi og barnemedisin er eksempler som arbeidsgruppen nevner. 
 
Ulempen med alternativ 3 vil være at avstand og reisevei blir økt for en del av befolkningen på Helgeland,alt etter hvor et 
slikt sykehus blir lokalisert. Klinikker på flere steder ville kunnet motvirke dette for en del pasienter. 
 
Det rekrutteringsmessige aspektet må tillegges stor vekt når de forskjellige alternativene skal vurderes opp mot hverandre. 
Det vilvære et overordnet mål om å kunne etablere og opprettholde et bredt og stabilt fagmiljø . Hvorvidt etablering av 
ambulerende virksomhet vil kunne svekke fagmiljøet på en slik måte at det er en fare for stabiliteten 
må derfor overveies nøye. 
 
I Helsedirektoratets retningslinjer framgår det at det bør være et befolkningsgrunnlag på 
80.000-100.000 for et sykehus med alle funksjoner . På Helgeland ligger vi samlet sett i underkant av dette. 
 
Imidlertid skal Helse- og omsorgsdepartementet legge fram Nasjonal helse- og sykehusplan høsten 2015. Iforbindelse med 
dette er det antydet at et befolkningsgrunnlag på 60-80000 skal kunne gi grunnlag for egne sykehus med 
akuttfunksjoner,og at akuttfunksjoner iindremedisin muligens kan opprettholdes med et befolkningsgrunnlag på 20-30000. 
Om man legger dette til grunn,og viderefører det ikombinasjon med alternativ 2 til at en 
av enhetene også kan ha akuttfunksjon for indremedisin,kan det bety at det teoretisk kan være grunnlag for videreføring av 
to fullverdige sykehus på Helgeland. 
Ipraksis ville dette kunne bety at det kan opprettholdes sykehus både på indre og ytre Helgeland,og transportbelastningen 
ville dermed også kunne bli mindre for mange pasienter. 
 
Dette alternativet er ikke utredet iden foreliggende utviklingsplanen fra Helgelandssykehuset, men det henstilles nå til at 
det tas med idet videre arbeidet. 
 
Lokaliseringen av et framtidig sykehus vilha avgjørende betydning. Her bør det legges avgjørende vekt på transportavstan-
der og sikkerhet iframføringen av pasienter både på veg,båt og helikopter. Det må legges avgjørende vekt på pasientens 
behov og sikkerhet. 
 
Innbyggerne på øyene iLurøy, Træna og Rødøy er uten tvil de som har størst utfordringer 
  
 
 
iforhold til avstand tildagens sykehus.Dette må vektlegges ispørsmålet om framtidig lokalisering. Ei lokalisering ved Mo i 
Rana og/eller Sandnessjøen vil være ei forutsetning for at disse innbyggerne skal ha forsvarlig reiseavstand til framtidas 
sykehus på Helgeland. 
 
Vedlegg: 
 
1. Helgelandssykehuset: Høring- utviklingsplan Helgelandssykehuset, 29. oktober 
2014 
2. Helgelandssykehuset HF: Utviklingsplan, 17. oktober 2014 (kun elektronisk) 
 
Utskrift til: 
 
Etatssjefens innstilling: 
 
• Lurøy kommune legger til grunn at Helgelandssykehuset har gjort en god faglig utredning gjennom Utviklingsplan 
Helgelandssykehuset . 
• Lurøy kommune viser til vurderingen isaksframlegget, og anbefaler at alternativene 2 og 3 tas med videre iproses-
sen,og at alternativene o og 1 ansees som uaktuelle. 
• Lurøy kommune anbefaler at det tas høyde for at nye signaler iforbindelse med ny Nasjonal helse- og sykehusplan 
kan gi mulighet for videreføring av to sykehus på Helgeland. 
• Lurøy kommune henstiller til at det tas særlige hensyn til avstandskriteriene ved framtidig organisering av ambu-
lansetjenestene. 
 
Lurøy,  13.02.2015 Kolbjørn Aasvik,helse- og sosialsjef 
 
 
Rådmannens  innstilling: 
 
• Lurøy kommune legger til grunn at Helgelandssykehuset har gjort en god faglig utredning gjennom Utviklingsplan 
Helgelandssykehuset. 
• Lurøy kommune viser til vurderingen isaksframlegget, og anbefaler at alternativene 2 og 3 tas med videre i proses-
sen,og at alternativene o og 1 ansees som uaktuelle. 
• Lurøy kommune anbefaler at det tas høyde for at nye signaler iforbindelse med ny Nasjonal helse- og sykehusplan 
kan gimulighet for videreføring av to sykehus på Helgeland. 
• Lurøy kommune henstiller til at det tas særlige hensyn tilavstandskriteriene ved framtidig organisering av ambu-
lansetjenestene . 
 
Lurøy, 13.02.2015 Karl-Anton Swensen,rådmann 
  
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.02.2015 sak 9/15 
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Enstemmig vedtak: 
 
• Lurøy kommune legger tilgrunn at Helgelandssykehuset har gjort en god faglig utredning gjennom Utviklingsplan 
Helgelandssykehuset . 
• Lurøy kommune viser til vurderingen isaksframlegget, og anbefaler at alternativene 2 og 3 tas med videre i proses-
sen, og at alternativene o og 1 ansees som uaktuelle. 
• Lurøy kommune anbefaler at det tas høyde for at nye signaler iforbindelse med ny Nasjonal helse- og sykehusplan 
kan gimulighet for videreføring av to sykehus på Helgeland. 
• Lurøy kommune henstiller tilat det tas særlige hensyn til avstandskriteriene ved framtidig organisering av ambu-
lansetjenestene . 
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5.4 Dokument 4: Hemnes kommune; Høringsuttalelse  

 
  

 
 
 
 
Helgelandssykehuset 
   
Postboks 601 
8601 MO I RANA 
postmottak@helgelandssykehuset.no  
 

 

  

  
    
 
 

Deres ref. Vår ref.  Dato 
   14/01196-7  20.02.2015 

 
 
 
Melding om vedtak: Høringsuttalelse - Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF  
 
Kommunestyret i Hemnes har behandlet saken i møte 10.02.2015 sak 3/15 
 
 
Vedtak  
Helse- og omsorgsutvalget i Hemnes stiller seg bak arbeidsgruppens grunnlagsarbeid, samlet i 
rapporten Utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF. 
 
Det sluttes også opp om forslaget om at bare alternativene 2 og 3 tas med videre i neste fase av 
prosessen for ytterligere utredning, og at dagens struktur ikke utredes ytterligere. 
 
Hemnes kommune vil understreke viktigheten av at det videre arbeidet med framtidig struktur for 
Helgelandssykehuset, må skje i nært samarbeid med kommunene. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kari Brendås Lillebjerka 
Enhetsleder 
+47 75197117  
 
 
 
Kopi: Hemnes kommune /v Amund Eriksen 
 
Antall vedlegg:    
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5.5 Dokument 5: Brønnøy kommunestyre; Høringsuttalelse 

 
Brønnøy kommune 
Politisk sekretariat 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 75 01 20 00 Bankkto.: 45340500117 
Rådhuset Telefaks: 75 01 20 01 Org.nr.: 964983291 
8905 BRØNNØYSUND 
E-post: 
postmottak@bronnoy.kommune.no 
Internett: 
www.bronnoy.kommune.no 
Helgelandssykehuset HF 
Foretaksledelsen og avdeling Mo i Rana 
8607 MO I RANA 
Melding om vedtak 
Vår ref: Saksbehandler: Dato 
2014/3536-3 Grete Bang 20.02.2015 
Høring-Utviklingsplan Helgelandssykehuset 
Det vises til siste møte i Brønnøy kommunestyre der følgende vedtak ble fattet: 
Saksprotokoll i Brønnøy kommunestyre - 11.02.2015 
Vedtak: 
1. Brønnøy kommune støtter at alternativ 2 og 3 tas med i neste fase for ytterligere 
utredningsarbeid. 
2. Dagens sykehusstruktur utredes ikke ytterligere 
3. Brønnøy kommune ønsker at delutredning om lokalmedisinsk senter og desent-
ralisert 
spesialisthelsetjeneste på Sør-Helgeland tas med i neste fase av utredningsarbeidet 
Med hilsen 
Aina H. Slotterøy (sign.) 
formannskapssekretær 
Tilsvarende brev sendt til: 
Prosessleder Arild Sundt-Hansen 
Sekretariat v/Stig Morten Jensen 
Helgelandssykehuset HF, Foretaksledelsen og avdeling Mo i Rana, 8607 MO I 
RANA 
Side 2 av 8 
Kopi til: 
Ole-Inge Jenssen Brønnøy kommune 
Rådet for likestilling av funksjonshemmede 
Sturla Ditlefsen Brønnøy kommune 
Astrud Dahle Brønnøy kommune 
Eldrerådet 
Julie Engelsnes Brønnøy kommune 
Side 3 av 8 

Brønnøy kommune Arkiv: H10 
Arkivsaksnr: 2014/3536-2 
Saksbehandler: Grete Bang 
Saksfremlegg 
Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
3/15 Brønnøy Driftsstyre 1 21.01.2015 
3/15 Brønnøy formannskap 28.01.2015 
3/15 Brønnøy Eldreråd 02.02.2015 
3/15 Brønnøy Råd for likestilling av funksjonshemmede 03.02.2015 
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3/15 Brønnøy kommunestyre 11.02.2015 
Høring-Utviklingsplan Helgelandssykehuset 
Vedlegg: 
1 Høringsbrev - Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF 
2 Utviklingsplan Helgelandssykehuset HF 
3 Distribusjonsliste - Høring 
Saksprotokoll i Brønnøy kommunestyre - 11.02.2015 
Behandling: 
Enstemmig vedtak: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
1. Brønnøy kommune støtter at alternativ 2 og 3 tas med i neste fase for ytterligere 
utredningsarbeid. 
2. Dagens sykehusstruktur utredes ikke ytterligere 
3. Brønnøy kommune ønsker at delutredning om lokalmedisinsk senter og desent-
ralisert 
spesialisthelsetjeneste på Sør-Helgeland tas med i neste fase av utredningsarbeidet 
Side 4 av 8 
Saksprotokoll i Brønnøy Råd for likestilling av funksjonshemmede - 
03.02.2015 
Behandling: 
Saksbehandler Grete Bang, orienterte om saken. 
Enstemmig vedtak: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
1. Brønnøy kommune støtter at alternativ 2 og 3 tas med i neste fase for ytterligere 
utredningsarbeid. 
2. Dagens sykehusstruktur utredes ikke ytterligere 
3. Brønnøy kommune ønsker at delutredning om lokalmedisinsk senter og desent-
ralisert 
spesialisthelsetjeneste på Sør-Helgeland tas med i neste fase av utredningsarbeidet 
Saksprotokoll i Brønnøy Eldreråd - 02.02.2015 
Behandling: 
Saksbehandler Grete Bang orienterte om saken. 
Enstemmig vedtak: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
1. Brønnøy kommune støtter at alternativ 2 og 3 tas med i neste fase for ytterligere 
utredningsarbeid. 
2. Dagens sykehusstruktur utredes ikke ytterligere 
3. Brønnøy kommune ønsker at delutredning om lokalmedisinsk senter og desent-
ralisert 
spesialisthelsetjeneste på Sør-Helgeland tas med i neste fase av utredningsarbeidet 
Saksprotokoll i Brønnøy formannskap - 28.01.2015 
Behandling: 
Enstemmig vedtak: 
Driftsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Side 5 av 8 
Vedtak: 
1. Brønnøy kommune støtter at alternativ 2 og 3 tas med i neste fase for ytterligere 
utredningsarbeid. 
2. Dagens sykehusstruktur utredes ikke ytterligere 
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3. Brønnøy kommune ønsker at delutredning om lokalmedisinsk senter og desent-
ralisert 
spesialisthelsetjeneste på Sør-Helgeland tas med i neste fase av utredningsarbeidet 
Saksprotokoll i Brønnøy Driftsstyre 1 - 21.01.2015 
Behandling: 
Rådmann Pål Trælvik orienterte fra sykehuskonferansen i Sandnessjøen den 
20.01.15, og svarte 
på spørsmål fra medlemmene i driftsstyret. 
Saksbehandler Grete Bang orienterte om saken, og svarte på spørsmål fra med-
lemmene. 
Enstemmig vedtak: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
1. Brønnøy kommune støtter at alternativ 2 og 3 tas med i neste fase for ytterligere 
utredningsarbeid. 
2. Dagens sykehusstruktur utredes ikke ytterligere 
3. Brønnøy kommune ønsker at delutredning om lokalmedisinsk senter og desent-
ralisert 
spesialisthelsetjeneste på Sør-Helgeland tas med i neste fase av utredningsarbeidet 
Rådmannens innstilling 
1. Brønnøy kommune støtter at alternativ 2 og 3 tas med i neste fase for ytterligere 
utredningsarbeid. 
2. Dagens sykehusstruktur utredes ikke ytterligere 
3. Brønnøy kommune ønsker at delutredning om lokalmedisinsk senter og desent-
ralisert 
spesialisthelsetjeneste på Sør-Helgeland tas med i neste fase av utredningsarbeidet 
Saksopplysninger 
Helgelandssykehuset HF sendte 29.10.2014 Utviklingsplan Helgelandssykehuset 
2025 ut på 
høring, med høringsfrist 1.mars 2015. 
Utviklingsplanen er et grunnlagsdokument og et rådgivende innspill for videre 
planlegging og 
organisering av de somatiske spesialisthelsetjenestene i Helgelandssykehuset mot 
år 2025. 
Med bakgrunn i Oppdragsdokumentet 2013 fra Helse Nord til Helgelandssykehu-
set, hvor det het 
”Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en de-
sentralisert 
spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med kommunene, samt styrke 
forskning, 
Side 6 av 8 
fagutvikling og utdanning.”, ble det i april 2013 gitt et oppdrag til Helgelandssy-
kehuset HF om 
en utredning. 
Oppdraget var formulert slik: 
Helse Nord RHF ber Helgelandssykehuset HF konsekvensutrede hvordan helsefo-
retaket vil 
påvirkes av de eksterne endringene som gjør seg gjeldende nå og fremover. Ar-
beidet må gi et 
godt beslutningsgrunnlag for fremtidig utvikling og struktur av Helgelandssyke-
huset i tråd med: 
Befolkningens behov for spesialisthelsetjenester lokalisert til Helgeland 
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Demografisk og epidemiologisk utvikling 
Faglig og teknologisk utvikling 
Samhandling med primærhelsetjenesten 
Samhandling med de andre helseforetakene i Helse Nord 
Helse Nord RHFs strategi om mest mulig behandling nært der pasienten bor 
Endringer i pasientrollen med særlig fokus på økt brukermedvirkning. 
Utredningen bør utrede og beskrive minimum 3 ulike alternative modeller for or-
ganisering av 
spesialisthelsetjenester som ivaretar overnevnte kriterier: 
Fremskrive nåværende modell 
Utrede en modell med tre klinikker lokalisert til nåværende sykehus og et nytt 
”sengesykehus” 
Utrede en modell hvor man legger ned all somatisk aktivitet i nåværende 
sykehuslokalisasjoner og bygger et nytt sykehus 
Utredningen må ha høyt fokus mot hvordan man bygger gode, solide fagmiljø i de 
neste 10-15 
årene. 
Det må være et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten, tillitsvalgte og verne-
tjenesten. 
Helgelandssykehuset HF organiserer selv utredningen. 
Prosessrådgiver Hospitalitet AS, ble engasjert for oppdraget, og overordnede 
rammer fra Helse 
og Omsorgsdepartementet ,Tidligfaseveilederen IS-1369,ble lagt til grunn for pro-
sessen. 
En utviklingsplan skal inneholde en virksomhetsmessig og bygningsmessig utvik-
lingsplan og gi 
grunnlag for videre arbeid med alternativer i en tidligfase. 
Den foreliggende utviklingsplan en er et grunnlagsdokument i tråd med denne vei-
lederen og 
utarbeidet av fire arbeidsgrupper i prosjektet i samarbeid med prossessrådgiver 
Hospitalitet AS. 
Arbeidsgruppene har bestått av representanter fra sykehusenhetene i Helgelands-
sykehuset, 
kommunerepresentanter, tillitsvalgte og brukerrepresentanter. 
Det har vært fire arbeidsgrupper som har deltatt i prosjektarbeidet i forhold til 
1.Framskriving av pasientaktivitet 
2.Bygg 
3.Transport 
4.Stabilisering og rekruttering 
Arbeidsgruppene har i sine deloppdrag beskrevet de ulike alternative modellene 
som er angitt i 
mandatet, i tillegg til 0-alternativet. 
Alternativ 0: Dagens eksisterende struktur og bygningsmasse uten tilbygg og kun 
nødvendig 
vedlikehold 
Side 7 av 8 
Alternativ 1: Dagens eksisterende struktur og bygningsmasse med tilbygg i tråd 
med areal- og 
Bemanningsbehov fremskrevet til 2025 
Alternativ 2: Ett nytt sengesykehus og 3 klinikker (DMS’er) lokalisert til nåvæ-
rende sykehus 
Alternativ 3: Ett nytt samlet sykehus 
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Utover de utredninger som er utført, krever alternativ 2 ytterligere utredning med 
tanke på 
innhold i de desentraliserte lokalisasjonene. Det er iverksatt en utredning med ut-
gangspunkt i 
lokalmedisinsk senter og desentralisert spesialisthelsetjeneste på Sør-Helgeland. 
Resultatet av 
denne utredningen kan tas med i det videre arbeid i neste fase i prosjektet. 
Som et resultat av utviklingsplanen skal det komme et forslag om hvilket alterna-
tiv som skal 
føres videre. Som grunnlag for en slik tilråding ble det etablert en egen evalue-
ringsgruppe som 
har gjort en systematisk evaluering av de alternativene som er behandlet av ar-
beidsgruppene. 
Evalueringsgruppen har gjennomført en kvalitativ og kvantitativ evaluering av 
samtlige 
modeller, ut fra gitte kriterier: 
Kvalitative kriterier: 
- Mål for sykehusets kjernevirksomhet 
- Mål for bygg- og eiendomsutvikling 
- Transport 
- Robust fagmiljø 
- Øvrige samfunnsmessige forhold 
Denne evalueringen viser at alternativ 2 og 3 har klare fortrinn fremfor alternati-
vene 1 og 0. 
En kvantitativ vurdering viser at 
- 0-alternativet har på kort sikt lave investeringer, høye drift-og lønnskostnader, 
og på lengre sikt 
betydelige investeringsbehov, som medfører at alternativet samlet sett får dårlige-
re nåverdi enn 
alternativ 3. 
- Alternativ 3 har betydelig høyere og bedre nåverdi enn alternativ 1. Dette til 
tross for at 
alternativ 3 har vesentlig høyere investeringsbehov, men har lavere lønnskostna-
der, samt 
inntekter ved salg av eiendom og høyere driftsgevinster. 
- Alternativ 2 kommer dårligst ut på grunn av høyt samlet investeringsbehov og 
høyere 
driftsutgifter (3 desentrale spesialisthelsetjenester og nytt sengesykehus) 
- Alternativ 3 krever 110 færre stillinger enn alternativene 0,1 og 2 som er bereg-
net å kreve 
omtrent like mange stillinger. 
. 
Samlet anbefaling: 
Alternativene 2 og 3 skiller seg klart ut som de to beste alternativene. Det an-
befales etter en 
samlet vurdering, at begge alternativene tas videre i neste fase for ytterligere 
utredning 
Det presiseres at lokalisasjon for nytt sykehus i disse alternativene ikke er vurdert 
på dette trinnet 
i planprosessen. Dette vil inngå som en del av en eventuell neste fase som vil se 
på alternativ 2 
og 3, dersom styret i Helgelandssykehuset følger tilrådningen i Utviklingsplanen 
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I høringen bes det først og fremst om tilbakemelding på følgende: 
- Opplysninger i rapporten som bør korrigeres eller presiseres 
- Forslaget om at bare alternativene 2 og 3 tas med i neste fase av prosessen for 
ytterligere 
utredning, og at dagens struktur ikke utredes ytterligere. 
Side 8 av 8 
Vurdering: 
Brønnøy kommune har gjennomgått rapporten Helgelandssykehuset 2025 og øns-
ker å gi innspill 
innen høringsfristen 1.mars 2015. 
Rapporten danner et godt grunnlag for framtidens spesialisthelsetjeneste på Helge-
land og valg av 
modell for denne. 
De nasjonale verdier for helsetjenesten ;kvalitet, trygghet og respekt er viktige 
samfunnsmål og 
disse er ivaretatt i rapporten. 
Det er ønskelig å presisere spesialisthelsetjenestens målsetting mot 2025-2030 der 
Helgelandssykehuset skal stå for et fremtidig og moderne tilbud med vekt på : 
- rask diagnostikk, utredning og behandling av god kvalitet 
- pasientene skal få et tilbud på det nivå de har behov for 
- god sevice-sammenheng mellom informasjon, utredning og behandling, hvor det 
tas 
utgangspunkt i den enkelte pasients behov 
- skille øyeblikkelig hjelp og planlagt virksomhet 
- Størst mulig grad av planlagt virksomhet 
- Tett samarbeid med primær/kommunehelsetjenesten basert på likeverd og gjen-
sidighet 
- Rekruttere, utdanne og beholde fagfolk 
Dersom denne målsetting nås, vil vi få et godt og fremtidsrettet spesialisthelsetje-
nestetilbud for 
Helgelands befolkning. 
Det vil være viktig for kommunehelsetjenesten å ha et tett samarbeid med spesia-
listhelsetjenesten 
og at samarbeidet er tuftet på likeverd og gjensidighet slik overordnet målsetting 
tilsier. 
Et godt samarbeid og tilfredsstillende tilbud av spesialisthelsetjenester på Sør-
Helgeland, er 
avgjørende for bruk av tjenestene ved Helgelandssykehuset. Både for Helgelands-
sykehuset og 
Helse Nord har befolkningsgrunnlaget på Sør-Helgeland betydning for opprett-
holdelse av 
tilbudene. 
Brønnøy kommune er også svært glad for den tilleggsutredningen som nå forelig-
ger i prosjektet 
med utredning av lokalmedisinsk senter og desentraliserte spesialisthelsetjenester 
på Sør- 
Helgeland. 
Det forutsettes at rapporten tas med i det videre arbeidet med prosjektet. 
Ved valg av modell, er rekruttering og sikring av robuste fagmiljø en svært viktig 
faktor. 
Svakheten med dagens struktur i forhold til framtidig faglighet og rekruttering til-
sier at det er 
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urealistisk å utrede dagens struktur ytterligere. 
Forslaget om at bare alternativ 2 og 3 tas med videre i neste fase støttes. Vi må 
sentralisere det vi 
må og desentralisere det vi kan. 
Dette sett på, sammen med overordnet målsetting, bør danne grunnlag for videre 
arbeid med 
prosjektet. 
I neste fase skal det også konkluderes med plassering av et nytt sykehus. Ved valg 
av plassering 
må man også vektlegge kvalitet og trygghet for Helgelands befolkning. 
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5.6 Dokument 6: Leirfjord kommune; Høringsvedtak med samlet saks-
fremstilling  

 
Helgelandssykehuset HF 
Foretaksledelsen og avdeling Mo i Rana 
 
8607 MO I RANA 
 
e-post: arild.sundt-hansen@hospitalitet.no og stig.morten.jensen@hospitalitet.no  
 
 
 
Saksnr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. Dato Grade-
ring 
15/88-6 G10 &13 gny  21.02.2015  
 
 
MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - UTVIKLINGSPLAN 
HELGELANDSSYKEHUSET 
 
 
Kommunestyret har i møte 20.02.2015, sak 6/15 fattet følgende vedtak: 
 
 

1. Leirfjord kommune vil berømme Helgelanssykehuset for en god faglig ut-
redning gjennom Utviklingsplanen Helgelandssykehuet. 

2. For å sikre et fremtidsrettet, robust og økonomisk bærekraftig sykehus, 
anbefaler Leirfjord kommune at alternativ 3 legges til grunn for det videre 
arbeid. 

3. For å sikre en god faglig vurdering, foreslåes at lokalisering av fremtidig 
sykehus utredes av Helse Nord og besluttes av styret for Helse Nord  med 
kommunene på Helgeland som høringsinstanser 

 
 
Saksutredningen som ligger til grunn for vedtaket følger vedlagt. 
 
Dette til orientering. 
 
Med hilsen 
 
 
Grete Nygård 
Leder servicetorget 
 
Vedlegg: 
Kommunestyresak 6/15 
 
 

LEIRFJORD KOMMUNE 
SAMLET SAKSFRAMSTILLING 

 
HØRING - UTVIKLINGSPLAN HELGELANDSSYKEHUSET 
 
Saksbehandler: Britt Jonassen Arkivsak: 15/88-5 
  Arkivkode: G10 &13 
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   Klageadgang:  Nei 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/15 Formannskapet 11.02.2015 
6/15 Kommunestyret 20.02.2015 
 
HØRING - UTVIKLINGSPLAN HELGELANDSSYKEHUSET 
 
Administrasjonssjefens  innstilling: 
 

1. Leirfjord kommune vil berømme Helgelanssykehuset for en god faglig utredning 
gjennom Utviklingsplanen Helgelandssykehuet. 

2. For å sikre et fremtidsrettet, robust og økonomisk bærekraftig sykehus , anbefaler 
Leirfjord kommune at alternativ 3 legges til grunn for det videre arbeid. 

3. For å sikre en god faglig vurdering, foreslåes at lokalisering av fremtidig sykehus 
utredes av Helse Nord og besluttes av styret for Helse Nord  med kommunene på 
Helgeland som høringsinstanser. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.02.2015 sak 6/15 
Behandling: 
Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. 
 
Vedtak: 
 

1. Leirfjord kommune vil berømme Helgelanssykehuset for en god faglig ut-
redning gjennom Utviklingsplanen Helgelandssykehuet. 

2. For å sikre et fremtidsrettet, robust og økonomisk bærekraftig sykehus , 
anbefaler Leirfjord kommune at alternativ 3 legges til grunn for det videre 
arbeid. 

3. For å sikre en god faglig vurdering, foreslåes at lokalisering av fremtidig 
sykehus utredes av Helse Nord og besluttes av styret for Helse Nord  med 
kommunene på Helgeland som høringsinstanser 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 20.02.2015 sak 6/15 
Behandling: 
Martin Jøsevold fremmet følgende endringsforslag: 
Leirfjord kommunestyre ønsker at alle helgelendinger skal få et best mulig og 
tryggest mulig sykehustilbud. Derfor vil kommunen gå inn for to sykehus i regio-
nen. 
 
Sten Rino Bonsaksen fremmet formannskapets innstilling. 
 
Ved votering ble Sten Rino Bonsaksens forslag vedtatt med 17 mot 2 stemmer. 
Mindretallet stemte for Martin Jøsevolds forslag. 
 
Vedtak: 
 

1. Leirfjord kommune vil berømme Helgelanssykehuset for en god faglig ut-
redning gjennom Utviklingsplanen Helgelandssykehuet. 

2. For å sikre et fremtidsrettet, robust og økonomisk bærekraftig sykehus, 
anbefaler Leirfjord kommune at alternativ 3 legges til grunn for det videre 
arbeid. 

3. For å sikre en god faglig vurdering, foreslåes at lokalisering av fremtidig 
sykehus utredes av Helse Nord og besluttes av styret for Helse Nord  med 
kommunene på Helgeland som høringsinstanser. 
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Saksutredning:  
Bakgrunn. 
 
Helgelandssykehuset har i brev av 29.10.14 sendt utviklingsplan Helgelandssykehuset på 
høring, med frist 01.03.15 
 
I oppdragsdokumentet 2013 fra Helse Nord RHF til Helgelandssykehuset HF står det : 
«Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentrali-
sert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med kommunene, samt styrke 
forskning , fagtvikling og utdanning.» 
 
Saken 
 
I tråd med dette fikk Helgelandssykehuset følgende oppdrag fra helse Nord i april 2013: 
«Helse Nord RHF ber Helgelandssykehuet HF konsekvens-utrede hvordan helseforetaket 
vil påvirkes av de eksterne endringen som gjør seg gjeldende nå og fremover. Arbeidet 
må gi et godt beslutningsgrunnlag for fremtidig utvikling og struktur av helgelandssyke-
huet i tråd med 

•  Befolkningens behov for spesialisthelsetjenester lokalisert til Helgeland 
• Demografisk og epidemiologisk utvikling 
• Faglig og teknologisk utvikling 
• Samhandling med primærhelsetjenesten 
• Samhandling med andre helseforetak i i Helse Nord 
• Helse Nord RHFs strategi om mest mulig behandling nært der pasienten bor 
• Endringer i pasientrollen med særlig fokus på brukermedvirkning 

 
Utredningen bør beskrive minimum 3 ulike alternative modeller for organisering av spe-
sialisthelsetjenester som ivaretar ovennevnte kriterier: 

- Fremskrive nåværende modell 
- Utrede en modell med 3 klinikker lokalisert til nåværende sykehus og et sengesy-

kehus 
- Utrede en modell hvor man legger ned all somatisk aktivitet i nåværende syke-

huslokasjoner og bygger et nytt sykehus 
 
En utviklingsplan skal inneholde en virksomhetsmessig  og bygningsmessig ut-
viklingsplan , og  gi grunnlaget for videre arbeid med alternativer i en tidligfase. 
Den foreliggende utviklingsplan er et grunnlagsdokument i tråd med  veilederen, 
og er utarbeidet av fire arbeidsgrupper i prosjektet, i samarbeid med prosessråd-
giver Hospitalitet as. 
 
De fire arbeidsgruppene i prosessen: 
 
1) Agr 1: Framskriving av aktivitet 
2) Agr 2: Bygg 
3) Agr 3: Transport 
4) Agr 4: stabilisering og rekruttering 

 
Det er gjort en kvalitativ evaluering av alternativene i fht: 

• Mål for sykehusets kjernevirksomhet 
• Mål for bygg og eiendomsutvikling 
• Transport 
• Robuste fagmiljø 
• Øvrige samfunnsmessige forhold 

 
Denne evalueringen viser at alternativ 2 og 3 har klare fortrinn fremfor alternatovene 1 og 
0. 
 
En kvantitativ evaluering viser at: 

• 0 –alternativet har på kort sikt  lave investeringer, høye drifts og lønnskostnader 
Og på lengre sikt betydelige investeringsbehov, som medfører at alternativet  
samlet sett får dårligere nåverdi enn alternativ 3 
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• Alternativ 3 har betydelig høyere og bedre nåverdi enn alternativ 1. Dette til tross 
for at alternativ 3 har vesentlig høyere investeringsbehov(900MK) , men har lave-
re lønnskostnader, samt inntekter ved salg av eiendom og høyere driftsgevinster. 

• Alternativ 2 kommer dårligst ut på grunn av høyt samlet investeringsbehov og 
høyere driftsutgifter.(3 desentraliserte spesialisthelsetjenester og et nytt senge-
sykehus) 

• Alternativ 3: krever 110 færre stillinger enn alternativene 0,1 og 2 som er bereg-
net å kreve omtrent like mange stillinger. 

 
På bakgrunn av en samlet vurdering av alternativene skiller alternativ 2og 3 seg ut som 
de beste alternativene, og styringsgruppen  anbefaler derfor at vi går videre med alterna-
tiv 2 og 3.  
 
Det er gjort et godt og grundig arbeid, som er et godt beslutningsgrunnlag for den videre 
behandling av saken. 
 
Utviklingsplanen skal  behandles av styret for Helgelanssykehuet den 29.04.15. 
 
Den foreliggende utredning tar ikke stilling til lokalisering av fremtidige sykehusfunksjo-
ner. Utredningen danner imidlertid  et godt grunnlag for  en fremtidig  beslutning om loka-
lisering. 
 
Denne saken er svært viktig for Helgeland.  Høringsbrevet og utviklingsplanen vedlegges 
derfor i sin helhet,  og gir en mulighet for en grundig gjennomgang av dokumentene. 
 
 
Vurdering. 
Styringsgruppen anbefaler å gå videre med alternativ 2 og 3 selv om alternativ 3 utpeker 
seg som den mest robuste, fremtidsrettede og best økonomiske løsningen. 
 
Alternativ 2 forutsetter at det opprettes distrikts-medisinske sentra i dagens regionssent-
ra.(DMS) . 
DMS etter den modellen som er mest kjent, er i hovedsak en kommunal oppgave som 
krever store kommunale uttellinger. Spesialisthelsetjenesten deltar i hovedsak med am-
bulerende tjenester. Etableringen av DMS krever et tungt interkommunalt samarbeid, der 
kommunale oppgaver sentraliseres senteret. I vårt område er dette ikke utredet. Regje-
ringens ekspertutvalg foreslår å flytte en del oppgaver til kommunene, f eks psykiatri, rus 
og rehabilitering fra Helseforetakene.  
Alternativ 2 har derfor et svært sviktende grunnlag pga manglende avklaring av DMS og 
flytting av oppgaver. 
Alternativ 2 bryter med prinsippet om å etablere brede fagmiljø/team. Ambulerende virk-
somhet vil svekke fagmiljøet og vil være en utfordring ved rekruttering av fagpersonell. 
DMS –er kan likevel etableres, men da i regi av kommunene , på det nivå som kommu-
nene ønsker og bestemmer. Felles helsetjenester/omsorgstjenester som DMS omfatter 
vil komme som en naturlig del av kommunestrukturdiskusjonen. 
 
I helsedirektoratets retningslinjer fremgår det at det bør være et befolkningsgrunnlag på 
80 -100 000 for et sykehus med alle funksjoner. Helgeland ligger i underkant av dette. 
Det er da viktig at vi ikek skaper ytterligere usikkerhet slik alternativ 2 skaper. 
 
Vi har i vår  region hatt en debatt om sykehusene i ca 30 år., som har skapt stor usikker-
het og til dels forringing av tilbudet. Usikkerhet skaper utfordringer med rekruttering av 
fagpersonell og  også pasientøkningen. 
 
Vi må derfor stake ut en framtidsrettet løsning som er robust nok for å fjerne de usikker-
hetene som er skapt. Hvis vi ikke klarer å samle oss om en slik løsning, kan vi stå i fare 
for å miste akuttsykehuset på Helgeland, og må benytte Bodø for akuttfunksjoner. 
 
 
Det anbefales derfor at vi går videre med alternativ 3. 
 
Lokaliseringen av et fremtidig sykehus vil ha avgjørende betydning for pasientøkningen. 
Her bør det legges avgjørende vekt på transportavstander og sikkerhet i framføringen av 
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pasienter både på veg, båt og med helikopter. Det må legges avgjørende vekt på pasien-
tens behov og sikkerhet. Av hensyn til ansatte og rekruttering må de bemerkes at kom-
munikasjonene .mellom dagens lokaliseringer er blitt betydelig forbedret. En god lokalise-
ring kan gjøre det mulig å bo i hele regionen, og arbeide på et nytt felles sykehus. 
 
Lokaliseringsdebatter kan bli svært omfattende og følsom der arbeidsplasser og andre 
lokale forhold overstyrer faglige vurderinger og pasientsikkerhet. Spesielt vanskelig  blir 
det når en selv sitter midt oppi saken. Erfaringsmessig har det kommet mange negative 
utfall av slike debatter. De som skal ta en slik beslutning må ha et overordnet blikk, der de 
faglige vurderinger blir avgjørende. Det anbefales derfor at  lokaliseringsdebatten løftes til 
Helse Nord, og avgjøres av styret for Helse Nord med kommunen på Helgeland som hø-
ringsinstanser. 
 
 
Vedlegg: 
Høringsbrev 
Utviklingsplan  
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5.7 Dokument 7: Alstahaug kommune – høringsbrev med saksprotokoll 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret  
Møtedato: 18.02.2015 
Sak: 5/15  
 
Resultat:  
 
Arkivsak: 14/2287 
Tittel: HØRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELGELANDS-

SYKEHUSET 
 
 
 
 
Kommunestyret den 18.02.2015: 
 
Repr. Peter Talseth, Senterpartiet la fram flg. endringsforslag til konklusjonen i hørings-
brevet: 
«Pkt 2. endres til: Alstahaug kommune støtte at alternativ 2 og 3 utredes videre i neste 
steg av prosessen. 
Nytt pkt 3:»Det er mye med helsetjenesten i Nord-Norge som ikke enkelt kan sammenlig-
nes med helsetjenesten mer sentrale steder. Befolkningen bor spredt, med store utford-
ringer i forhold til vær og avstand som man neppe ser maken til ellers i landet. Utfordring-
er i forhold til logistikk, transport, særbarhet i forhold til uvær, problematikk vedr. helikop-
tertrafikk kyst – innland, gjør at Alstahaug kommunestyre ber om at problemstillinger 
rundt logistikk og vær får en større vekting i det fremtidige arbeidet. 
Nytt pkt 4: Alstahaug kommune anser det imidlertid uheldig at psykisk helse og rus ikke 
inngår i utredingen. Alstahaug kommune ber om at dette utredes i den videre prosess. 
Nytt pkt 5 (likt tidligere pkt 3): Alstahaug kommune ber om at vurderinger beskrevet i det-
te høringssvaret tas med i det videre arbeidet mot en framtidig sykehusstruktur på Helge-
land». 
 
Repr. Hanne Nora Nilssen, Venstre la fram flg. endringsforslag: 
«1. Alstahaug kommune vil berømme Helgelandssykehuset for en god og faglig utredning 
gjennom Utviklingsplanen Helgelandssykehuset. 
2. For å sikre et fremtidsrettet, robust og økonomisk bærekraftig sykehus, anbefaler Als-
tahaug kommune at alternativ 3 legges til grunn for det videre arbeidet. 
3. For å sikre en god faglig vurdering, fastslås at lokalisering av et fremtidig sykehus utre-
des av Helse Nord og besluttes av styret for Helse Nord, med kommunene på Helgeland 
som høringsinstanser». 
 
Repr. Trond A Johansen la fram flg. forslag på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre: 
«1. Alstahaug kommune vil påpeke at det er forhold og alternativer som kunne vært behandlet og 
utredet, se vedlegg. 
  
2. Blant alternativene som er utredet og beskrevet i utviklingsplanen støtter Alstahaug kommune at 
alternativ 2 og 3 fremstår som bedre enn alternativ 0 og 1, og at disse tas med videre i neste fase av 
prosessen for ytterligere utredning, og at dagens struktur ikke utredes ytterligere. 
  
3. Alstahaug kommune anmoder om at det i neste fase av prosessen også tas med relevante mo-
menter som nærmere beskrevet i høringssvaret nedenfor. Spesielt ønsker Alstahaug kommune at 
det vurderes og utredes et alternativ med videreføring av to likeverdige sykehus på Helgeland med 
akuttberedskap, lokalisert til Sandnessjøen og Mo i Rana. 
Det er holdepunkter for at Regjerningens helse- og sykehusplan høsten 2015 kan gi et faglig 
grunnlag for dette. 
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4. Alstahaug kommune vil ikke akseptere en nedbygging av Sandnessjøen sykehus». 
 
Repr. Hanne Nora Nilssen, Venstre trakk sitt første forslag, men la fram nytt endringsfor-
slag til side 3 i høringssvar: 
«Avsnitt på side 3 fra setningen Lagt til grunn disse føringene, til nytt avsnitt Samfunns-
messige vurderinger, tas ut» 
  
Votering:  
Senterpartiets endringsforslag ble vedtatt mot 3 stemmer. 
Venstres endringsforslag ble vedtatt mot 8 stemmer. 
Formannskapets innstilling med allerede vedtatte endringer, ble satt opp mot forslaget fra 
Fremskrittspartiet og Høyre. 
Formannskapets innstilling med allerede vedtatte endringer, ble vedtatt med 12 mot 8 
stemmer. 
 
KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 
 
Alstahaug kommunestyre godkjenner høringssvar vedrørende Utviklingsplan Helgelands-
sykehuset HF, med de endringer som framkommer av kommunestyrets voteringer: 
 
Pkt 2. endres til: Alstahaug kommune støtte at alternativ 2 og 3 utredes videre i neste 
steg av prosessen. 
Nytt pkt 3:»Det er mye med helsetjenesten i Nord-Norge som ikke enkelt kan sammenlig-
nes med helsetjenesten mer sentrale steder. Befolkningen bor spredt, med store utford-
ringer i forhold til vær og avstand som man neppe ser maken til ellers i landet. Utfordring-
er i forhold til logistikk, transport, særbarhet i forhold til uvær, problematikk vedr. helikop-
tertrafikk kyst – innland, gjør at Alstahaug kommunestyre ber om at problemstillinger 
rundt logistikk og vær får en større vekting i det fremtidige arbeidet. 
Nytt pkt 4: Alstahaug kommune anser det imidlertid uheldig at psykisk helse og rus ikke 
inngår i utredingen. Alstahaug kommune ber om at dette utredes i den videre prosess. 
Nytt pkt 5 (likt tidligere pkt 3): Alstahaug kommune ber om at vurderinger beskrevet i det-
te høringssvaret tas med i det videre arbeidet mot en framtidig sykehusstruktur på Helge-
land». 
 
Avsnitt på side 3 fra setningen Lagt til grunn disse føringene, til nytt avsnitt Samfunns-
messige vurderinger, tas ut. 
 
Bevitnes: 
 
Kristin Vangen 
Sekr. 

 
Helgelandssykehuset HF 
Postboks 601 
 
8607 MO I RANA 
   
  
  
 
Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 
14/2287-7 H10  HSE/SAM/KITO 20.02.2015  
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HØRINGSSVAR FRA ALSTAHAUG KOMMUNE PÅ UTVIKLINGSPLAN 
HELGELANDSSYKEHUSET 
 
Det vises til høringsbrev datert 29.10.14, med høringsfrist 1. mars 2015. Hel-
gelandssykehuset ber særlig om tilbakemelding på følgende punkter: 

• Opplysninger i rapporten som bør korrigeres eller presiseres  
• Forslaget om at bare alternativene 2 og 3 tas med videre i neste fase 

av prosessen for ytterligere utredning, og at dagens struktur ikke ut-
redes ytterligere.  

 
Konklusjon: 

1) Alstahaug kommune har ingen innvendinger til eller behov for kor-
reksjon av de faktiske opplysninger som fremkommer i rapporten 
framlagt til høring 

2) Alstahaug kommune støtter at alternativ 2 og 3 utredes videre i neste 
steg av prosessen.  

3) Helsetjenesten i Nord-Norge kan ikke sammenlignes med helsetjenes-
ten mer sentrale steder. Befolkningen bor spredt, med store utford-
ringer i forhold til vær og avstand som man neppe ser maken til ellers i 
landet. Utfordringer i forhold til logistikk, transport, særbarhet i forhold 
til uvær, problematikk vedr. helikoptertrafikk kyst – innland, gjør at 
Alstahaug kommunestyre ber om at problemstillinger rundt logistikk og 
vær får en større vekting i det fremtidige arbeidet. 

4) Alstahaug kommune anser det uheldig at psykisk helse og rus ikke 
inngår i utredingen. Alstahaug kommune ber om at dette utredes i den 
videre prosess. 

5) Alstahaug kommune ber om at vurderinger beskrevet i dette hørings-
svaret tas med i det videre arbeidet mot en framtidig sykehusstruktur 
på Helgeland. 

 
Vurderinger: 
Alstahaug kommune vurderer rapporten som faglig godt gjennomarbeidet og 
begrunnet. Rapporten beskriver et gjenkjennelig utfordringsbilde.  
Alstahaug kommune støtter forslaget om at alternativ 2 og alternativ 3 frem-
står som mer hensiktsmessige enn videreføring av dagens struktur (alternativ 
0 og 1). Alternativ 3 fremstår som økonomisk mest gunstig.  
Alstahaug kommune anser det imidlertid uheldig at psykisk helse og rus ikke 
inngår i utredningen. Bakgrunnen for utredningen var i denne omgang soma-
tisk sykehusaktivitet, men ved en eventuell større endring og omstrukturering 
av spesialisthelsetjenestetilbudet anses det lite hensiktsmessig at fagområde-
ne psykisk helse og rus ikke inngår. Alstahaug kommune håper at tilbudet in-
nenfor psykisk helse og rus inntas i utredningsarbeidet når det er besluttet 
hvilke alternativer som skal utredes videre. 
Ved både alternativ 2 og 3 endres akuttberedskapen som den fremstår i dag 
på Helgeland. Befolkningens behov for trygget for at hjelpen er innen rekke-
vidde den dagen ulykken er ute er et stort ansvar for spesialisthelsetjenesten. 
Alstahaug kommune anmoder derfor om at det ikke gjøres endringer eller 
overføres oppgaver i det akuttmedisinske feltet før det er gjort gode og 
mange nok risikoanalyser med tilfredsstillende nødvendige avbøtende tiltak. 
Alstahaug kommune anbefaler at kommunene på Helgeland inviteres med i 
dette arbeidet dersom det blir aktuelt. 
 
Kommentarer til alternativ 2: 
Med dette alternativet legges det til grunn at alle sengeposter og vaktbered-
skap legges til ett sengesykehus. Akuttberedskap vil derfor kun være ved ett 
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sykehus både for alternativ 2 og alternativ 3. Spesialisthelsetjenestetilbudene 
ved de tre klinikkene lokalisert til nåværende sykehus vil i hovedsak være da-
gaktivitet. Dette kan være et godt tilbud for oppfølging av kronikere som får 
kortere reisevei enn om all aktivitet samles på ett sted. Et avgjørende spørs-
mål blir mulighet for å opprettholde et slikt desentralisert tilbud over tid med 
hensyn til rekruttering og faglig bærekraft.  
Alternativet som forutsetter samdrift med kommunale lokalmedisinske sentre 
inneholder flere usikkerhetsmomenter som krever nærmere avklaring. Det 
kan kortfattet pekes på økonomi, faglig ansvar og grenseoppganger. Alsta-
haug kommune mener denne samdriften med kommunehelsetjenesten må 
utredes betydelig mer før den kan forutsettes som en del av framtidens syke-
husstruktur. 
 
Kommentarer til alternativ 3: 
Alternativ 3 anses å ha klart flest faglige fordeler. Alternativet medfører etab-
lering av store og mer robuste fagmiljøer. Det vil være enklere logistikk med 
hensyn til medisinske funksjoner og støttetjenester, og mindre belastende 
vaktplaner. Alternativet gir også mulighet for å kunne utvikle fagmiljøer og 
kompetanse som det med dagens modell er vanskelig å opprettholde, for ek-
sempel tilbud innenfor nevrologi og barnemedisin slik det er drøftet i rappor-
ten. 
Ulempen med alternativet er avstander og lang reisevei, og alternativet vil 
således kunne oppleves som en forverring for mange innbyggere. Dette vil i 
hovedsak gjelde planlagte og polikliniske konsultasjoner. Når det gjelder 
døgnberedskap og akuttmedisin vil det ikke være forskjeller mellom alternativ 
2 og 3. Alstahaug kommune mener beliggenheten av et eventuelt nytt Helge-
landssykehus etter modell 3 er avgjørende for en vellykket prosess. Et nytt 
heleglandssykehus må etter Alstahaug kommunes vurdering ha en beliggen-
het som oppleves tilgjengelig for hele Helgelands befolkning, fra Sømna i sør, 
til Rana i nord, Hattfjelldal i øst og Træna i vest.  Reisetid i akuttsituasjoner 
og regularitet i helikoptertrafikken er viktige i denne sammenheng. Alstahaug 
kommune støtter alternativ 3 dersom beliggenheten blir tilfredsstillende for 
hele befolkningen på Helgeland. Uten å ta nærmere stilling til lokalisering av 
et nytt sykehus er det vanskelig å komme videre i debatten om alternativ 3.  
Helse- og omsorgsdepartementet legger frem Nasjonal helse- og omsorgsplan 
høsten 2015. I sin nyttårstale signaliserte helseministeren en utvikling i ret-
ning av samling av akuttfunksjoner ved større sykehus, og et befolknings-
grunnlag på minst 60-80000 for sykehus som skal ha ansvar for akuttkirurgi. 
Samtidig ble det også nevnt at de minste sykehusene kunne opprettholde 
akuttfunksjoner i indremedisin med befolkningsgrunnlag på ca 20-30000. 
Samfunnsmessige vurderinger: 
Helsevesenet i Norge er i stadig utvikling. Nye behandlingsmetoder, ny tekno-
logi og medisiner fører til at grensene for hva som er mulig å behandle av uli-
ke tilstander stadig flyttes. De siste tiårene har man sett en stadig større ten-
dens til spesialisering sentralisering av spesialisthelsetjenesten i Norge. Dette 
er en utvikling som følger Europa og verden for øvrig. Imidlertid er det mye 
med helsetjenesten i Nord-Norge som ikke enkelt kan sammenliknes med hel-
setjenesten andre mer sentrale steder. Befolkningen er bosatt spredt, med 
store utfordringer i forhold til vær og avstand som man neppe ser maken til 
ellers i Europa. Utfordringer med logistikk, transport, sårbarhet i forhold til 
vær og uvær bes hensyntas i den videre utredningen. 
Alstahaug kommune vil også påpeke at de tre sykehusavdelingene som eksis-
terer i dag er viktige brikker i de lokalsamfunnene de eksisterer i. De er først 
og fremst store arbeidsgivere med oppdrag for flere underleverandører. En 
endring i sykehusstrukturen vil kunne føre til store samfunnsmessige konse-
kvenser lokalt. Alstahaug kommune ber derfor om at også den samfunnsmes-
sige konsekvensen av endret sykehusstruktur vurderes i det videre arbeidet 
med framtidens sykehusstruktur på Helgeland.  
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Vedlegg: 
Kommunestyrets vedtak i sak 5/15 
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5.8 Dokument 8:– Rana kommune; høringssvar med saksfremlegg 
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5.9 Dokument 9:– Ranaregionen Næringsforening; høringssvar 
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5.10 Dokument 10:– Hattfjelldal kommune; høringsuttalelse 
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5.11 Dokument 11:– Rødøy kommune; høringsuttalelse 
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5.12 Dokument 12: FFO Rana; høringssvar 
 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Rana 
 
ADHD Norge- Rana og omegn Lokallag.   Rana Astma og Allergiforening.   Norges Diabetesforbund  avd. 
Rana.  Norsk Epilepsiforbund Rana.  Rana og omegn lokallag av NFF.   Rana Hørselslag.  LHL  Rana.   
Rana lokallag  Mental Helse.   Rana Lymfødemforening.  Rana Parkinsonforening.  Mo Psoriasisforening.  
Rana Revmatikerforening.    Ryggforeningen,Rana lokallag. Synshemmede i Rana og omegn, Personskade-
forbundet LTN avd.  Rana  lokallag. 

 

 
         Mo i Rana 25.02.15 
 
 
Til Helgelandssykehuset 
 
 
 
 
Høringssvar vedr. Framtidens Helgelandssykehus. 
 
Viser til fremlagt dokument  hvor det  det bes om at høringsinstanse-
ne tar stilling til  om rapporten bør korrigeres eller pressiseres og al-
ternativene for videre utredning. 
 
FFO Rana har tatt opp saken på styremøte 25. februar 2015  og mener 
at høringsdokumentet gir et meget godt innblikk i fordeler og ulem-
per i di ulike alternativer. 
 
FFo Rana  er av den oppfatning at det arbeides videre med alternativ 
2 og 3. da begge alternativene dekker behovene for spesialisthelse-
tjenester. 
FFO Rana vil utover det som det bees tilbakemeldinger på komme 
med noen kommentarer til alt 2 og 3. 
Vi ser at alt.2 scorer best på en meget viktig ting, transport (når mi-
nuttene teller) og tilgjengelighet for kronikere. Det slåes ikke katego-
risk fast i utredingen men det sies at rekrutering av fagfolk kan være 
ei utfordring.. Under Robust fagmiljø (rekrutering og stabilisering) 
står det at alt.2 svarer sammens med alt.3 behovet for å kunne oppnå 
et stabilt rekruterende fagmiljø. 
Alternativ 3. ser ut for at man tror gir det beste alternativ til rekrute-
ring av fagfolk og organisering. 
FFO stiller også spørsmål  hvis alt.2 velges,  vil det da ikke være  til-
fredstillende med 2 istedefor 3 klinikker. 
Transport og tilgjengelighet må vektlegges høgt. 
 
 
Vennlig hilsen 
FFO Rana 
 
Gunnar Røssvoll 
leder 
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5.13 Dokument 13: Nordlandssykehuset HF; høringssvar 
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5.14 Dokument 14: Sømna kommune - legekontor; høringsuttalelse 
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5.15 Dokument 15: Sømna kommune; høringsuttalelse 
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5.16 Dokument 16: Norsk Sykepleierforbund i Helgeland; høringsuttalelse 
 
 
Hei 
 
Høringsuttalelse til prosjektrapport  utviklingsplan helgelandssykehuset 2025. 
 
Norsk Sykepleierforbund i Helgelandssykehuset stiller seg samlet bak anbefalingen i rap-
porten ”utviklingsplan Helgelandssykehuset 2025” der alternativ 2 og 3 anbefales som de 
alternativene som videre utredes og konsekvensanalyseres. 
  
Norsk Sykepleierforbund i Helgelandssykehuset er opptatt av at befolkningen på Helge-
land også i fremtiden skal ha ett faglig forsvarlig og godt spesialisthelsetjeneste tilbud, og 
en faglig forsvarlig og god prehospital tjeneste, med de geografiske utfordringer man har 
på Helgeland spesielt i forhold til transport. Dette er belyst i rapporten i kap.11 og 12 
  
Norsk Sykepleierforbund i Helgelandssykehuset synes prosessene så langt har vært 
gode, og forutsetter at prosessene  spesielt i forhold til medvirkning blir like gode i fortset-
telsen. 
  
  
Mvh   
 
May Edel Lund 
HTV-NSF  Helgelandssykehuset Mo i Rana 
FTV-NSF Helgelnadssykehuset HF 
 
Anita Jensen 
HTV-NSF Helgelandssykehuset Mosjøen 
 
Anne-Sofie Tverbakk 
HTV-NSF helgelandssykehuset Sandnessjøen 
 
Ann-Mari Tollefsen 
HTV-NSF Prehospital enhet og pasientreiser Helgelandssykehuset 
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5.17 Dokument 17: LO i Mosjuøen og omegn; høringsuttalelse 
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5.18 Dokument 18: Allmennlegeutvalget i Rana; høringsuttalelse 
 

Høringssvar til Utviklingsplan for Helgelandssykehuset 
fra Allmennlegeutvalget i Rana 
Utviklingsplanen er interessant lesning og et viktig skritt på veien for Framtidens 
Helgelandssykehus. Vi oppfatter den foreliggende planen som en av flere utred-
ninger som trengs for å utvikle Framtidens Helgelandssykehus som en del av en 
helhetlig helsetjeneste på Helgeland.  
Vi har følgende kommentarer og innspill til planen og den videre prosessen: 
Samhandling – helhet 
I både mandatet og planen understrekes det at Framtidens Helgelandssykehus skal 
utvikles i nært samarbeid med førstelinjetjenesten og kommunene. Det er bra. 
Imidlertid er det lite spor av dette i selve utviklingsplanen. Samhandling mellom 
første- og andrelinjetjenesten beskrives i generelle vendinger og gjennom henvis-
ning til nasjonale føringer. Det er ingen beskrivelser eller kommentarer til hvor-
dan en endring av sykehusstrukturen vil påvirke førstelinjetjenesten og kommu-
nene her på Helgeland. Vi er klar over at planen handler om sykehuset, men vi 
forventer – i samhandlingens ånd – at man i en slik plan også nevner at de fore-
slåtte endringene får konsekvenser for førstelinjen og kommunene både faglig, 
organisatorisk og økonomisk. Konsekvensvurderinger av dette må tas med i den 
videre prosessen.  
Modell 2 og 3 vil innebære betydelig økning i behov for bemanning av fastleger, 
sykepleiere og annet helsepersonell i kommunene, både for akutte tjenester og for 
oppfølging av kronikere. I tråd med nasjonale føringer er det ønskelig at flere 
kontroller utføres hos fastlegene.  Det er vi enige i, og ønsker velkommen, forut-
satt at overføringene skjer på an faglig og organisatorisk god måte. Slik oppgave-
overføring har imidlertid konsekvenser for hvor mange fastleger som trengs. 
I kapittel 12 om Prehospitale tjenester er ikke legevakt nevnt med ett ord. I de de-
lene av Helgeland som får lengre reisevei til sykehustjenestene må legevakten rus-
tes opp for å ta høyde for at legevaktslegen må følge med ambulanse til sykehus. 
Vi må også ta høyde for at flere akutt syke pasienter må håndteres av legevaktsle-
ge. Det må sannsynligvis opprettes flere KAD-senger med krav til kompetanse og 
bemanning. Slike konsekvenser må beskrives, kostnadsberegnes og drøftes med 
kommunene og fastlegene. 
I kapittel 17 «Kvalitativ vurdering av de ulike alternativene» mener vi at ulempe-
ne ved modell 2 og 3 underkommuniseres, bl.a. når det gjelder konsekvenser for 
førstelinjetjenesten og konsekvenser for pasientene som må reise lenger (både 
akutt og kronisk). Vi mener at det nettopp er ulempene og de samfunnskostnads-
messige konsekvensene som må belyses og utredes grundig, slik at det kan plan-
legges gode, nødvendige kompenserende tiltak. Det er bare gjennom å ta høyde 
for de ulempene som følger med valg av modell, og å foreslå avbøtende tiltak 
(faglig, økonomisk og organisatorisk, på tvers av nivåene) at prosessen blir tillit-
vekkende og gjennomførbar. 
Vi undrer oss over at Helseplan for Helgeland fase II (2011), se vedlegg, ikke er 
tatt med som referanse. Den beskriver mange av utfordringene for en helhetlig 
helsetjeneste på Helgeland, og vil kunne være nyttig bakgrunnsstoff for utvikling-
en av sykehustjenestene. 
Transport 
Vi merker oss at det ikke er gjort noen vurdereringer av om det kommer til å bli 
behov for flere ambulanser når flere pasienter skal transporteres lenger. Vi forut-
setter at slike vurderinger inkludert kostandsberegninger kommer i neste omgang. 
Somatikk vs rus og psykiatri 
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Det undrer oss at utviklingsplanen kun omhandler somatiske spesialisthelsetjenes-
ter. I mandatet fra Helse Nord står det ikke spesifisert at utredningen kun skal 
handle om somatikk, men vi regner med at det er gitt muntlige signaler om dette. 
Vi stiller oss undrende til at en så viktig del av lokalsykehusets virksomhet som 
rus/psykiatri helt er utelatt fra Utviklingsplanen. Det står heller ikke noe om hvor-
dan man har tenkt å innlemme denne delen av andrelinjetjenesten i den videre 
prosessen. De psykiatriske døgnavdelingene er ikke legebemannet 24/7, og er 
dermed helt avhengige av at det er nærhet til somatiske avdelinger med døgnbe-
redskap. Kommunal legevaktslege vil ikke kunne betjene akutte problemstillinger 
som skulle oppstå på en psykiatrisk døgnavdeling. Et lokalsykehus som ikke inte-
grerer somatikk, rus og psykiatri på en god måte kan ikke gi de sammenhengende 
tjenestene som befolkningen trenger. 
Desentralisert 
Vi merker oss uttrykket «Desentralisere det vi kan, sentralisere det vi må», og fo-
rutsetter at det skal være en ledestjerne i den videre prosessen. Modell 3 støtter 
ikke opp under dette. Vi er enige i vurderingen om at den helsefaglige og rekrutte-
ringsmessige utviklingen peker i retning av ett sengesykehus på Helgeland, og at 
det vil være enklest for helsepersonell å ikke måtte flytte seg rundt på Helgeland. 
Vi vil imidlertid understreke betydningen av å ha kort reisevei til en del viktige 
spesialisthelsetjenester for store pasientgrupper. Disse hensynene må veies opp 
mot hverandre. 
Angående røntgentjenester: Ved sentralisering av sykehustjenestene til ett sted på 
Helgeland vil det bli lang transportvei også for mange enkle røntgenundersøkelser 
for å avklare brudd, lungebetennelse o.l.  Vi ber om at muligheten for mobile 
røntgentjenester tas med i den videre utredningen. 
Angående laboratorietjenester: I dag er det mulig å få svar på blodprøver i løpet 
av noen timer for de fleste fastleger og sykehjem på Helgeland, fordi alle syke-
husenhetene har laboratorieservice. Med sentralisering av laboratorietjenestene til 
ett sted på Helgeland vil det bli lengre transport- og svartid for mange av legesent-
rene og sykehjemmene. Konsekvensene av dette (og evt at legesentrene velger 
bort Helgelandslaboratoriet til fordel for Furst e.l.) må tas med i vurderingen. Det-
te er selvsagt en liten sak i den store sammenhengen. 
Ett eller to sykehus på Helgeland 
I Utviklingsplanen tas det entydig til orde for å satse på ett sykehus på Helgeland 
enten med eller uten DMSer (DPSenes skjebne er ikke nevnt). Vi forstår det slik 
at helsepersonell på alle dagens sykehusenheter er enige om at ett sengesykehus er 
framtiden. Det er mye som taler for at det er riktig. Imidlertid savner vi en grundi-
gere betenkning av hvordan lokaliseringen av dette ene sykehuset skal avgjøres. 
Helgelands geografi og bosetting er såpass komplisert at det ikke finnes noen løs-
ninger som er åpenbart riktige. Uansett hvor et sykehus plasseres vil mange men-
nesker og ansatte få betydelige ulemper. Det er for eksempel ikke beskrevet hvor-
dan ett-sykehusmodellen skal ivareta utfordringene med manglende tilgjengelig-
het mellom kyst og innland i dårlig vær (uavhengig av hvor sykehuset plasseres). 
Dette er bekymringer som må møtes på en ordentlig måte, og som ikke er skikke-
lig beskrevet i den nåværende utviklingsplanen. Før vi kan avgjøre at ett sykehus 
er løsningen må disse ulempene og avbøtende tiltak beskrives tydelig, inkludert 
kostnadsberegninger, slik at alle kan ta stilling til om ulempene med ett sykehus 
oppveies av fordelene. For den videre prosessen tror vi at det vil være klokt om 
også to-sykehusmodellen utredes og beskrives med fordeler og ulemper. Dette vil 
bidra til å synliggjøre utfordringene og å sikre at det ikke oppstår usikkerhet om 
valget av ett-sykehus-alternativet tross alt sannsynligvis er riktig. 
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Vedlegg: Helseplan for Helgeland fase 2 
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5.19 Dokument 19: Nesna kommune; høringsuttalelse 
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5.20 Dokument 20: Fagforbundet Vefsn,Rana,Hemnes,Grane og Hattfjell-
dal; høringsuttalelse 

 
 
 

    FAGFORBUNDET                   
Høringsuttalelse Utviklingsplan Helgelandssykehuset 2025  
Vi har sett på de tre forskjellige modellene samt nullmodellen som beskrives i rapporten. 
Vi har sett på hva vi mener er den beste modellen for å ivareta innbyggerne på hele Hel-
geland, og hva vi mener vil gi en god kvalitet på tjenestene. Viktigheten med å få fagper-
sonell til å søke seg til sykehuset er også tatt med i vurderingen. 
Transport er også en meget viktig faktor som vi vil komme tilbake til når lokalisering blir 
aktuelt. 
Vi stiller oss bak forslaget om å utrede videre modell 2 og 3, men mener at modell 3, et 
stort felles sykehus er den beste og mest framtidsrettede modellen for hele Helgeland 
sånn som rapporten er i dag. Da ivaretar man et godt fagmiljø og får et godt akutt og spe-
sialisttilbud til våre innbyggere. Det vil bli lettere å rekruttere spesialister til et større syke-
hus. 
Vi ønsker imidlertid at modell 2 utredes videre for å få klarhet i begreper som satelitter og 
nærsykehus. Vi mener at det er vanskelig å se hva disse skal inneholde, og da er det 
vanskelig å ta stilling til hva som ligger i modell 2.  
Vi forventer at det i prosessen framover jobbes for en helhetlig konsekvens for hele be-
folkningen slik at vi ikke mister befolkningsgrunnlaget med tanke på at sør Helgeland kan 
søke seg over fylkesgrensen.  
Fagforbundet vil for øvrig berømme det arbeidet som er gjort så langt. 
 
Hilsen  
Fagforbundet Rana 
Fagforbundet Vefsn 
Fagforbundet Hemnes 
Fagforbundet Grane 
Fagforbundet Hattfjelldal 
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5.21 Dokument 21: Fagforbundet Alstahaug og Leirfjord; høringsuttalelse 
 
 

    FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIR-
FJORD                    
Høringsuttalelse Utviklingsplan Helgelandssykehuset 2025  
fra Fagforbundet Alstahaug og Leirfjord, avd. 044 
 
Styret i Fagforbundet Alstahaug og Leirfjord har sett på de fire forskjellige modellene.  Vi  
har sett på hva vi mener er den beste modellen for å ivareta innbyggerne på hele Helge-
land, og å få en god kvalitet på tjenestene. Viktigheten med å få fagpersonell til å søke 
seg til sykehuset er også tatt med i vurderingen. 
Transport er også en meget viktig faktor som vi vil komme tilbake til når lokalisering blir 
aktuelt. 
 
Fagforbundet Alstahaug og Leirfjord mener modell 3 kan være det beste alternativet. Og 
stiller seg bak forslaget om videre utredning av denne modellen. Et stort felles sykehus er 
den beste og mest framtidsrettede modellen for hele Helgeland. Da ivaretar man et godt 
fagmiljø og får et godt akutt og spesialisttilbud til våre innbyggere. Det vil bli lettere å re-
kruttere spesialister til et større sykehus. 
Vi ser også at det er viktig å tenke helhetlig slik at vi ikke mister befolkningsgrunnlaget 
med tanke på at sør Helgeland kan søke seg over fylkesgrensen.  
Fagforbundet Alstahaug og Leirfjord vil berømme det arbeidet som er gjort så langt. 
 
Leder Fagforbundet Alstahaug og Leirfjord  
Edith Davidsen Rølvåg. 
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5.22 Dokument 22: Indre Helgeland Regionråd; høringsuttalelse 
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5.23 Dokument 23: Dønna kommune; høringsuttalelse 
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5.24 Dokument 24: UNN; høringsuttalelse SKMBT_C652D15030210580 
 

 
 

Dato: 01.3.2015 
 
Helgelandssykehuset HF 
arild.sundt-hansen@hospitalitet.no 
stig.morten.jensen@hospitalitet.no 
 
 
Høringssvar – Utviklingsplan Helgelandssykehuset HF 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til høringsbrev datert 
29.10.2014 der vi inviteres til å gi høringsinnspill til dokumentet Utviklingsplan 
Helgelandssykehuset HF. UNN avgir en administrativ høringsuttalelse som vil bli 
behandlet som skriftlig orienteringssak i UNNs styre 25.3.2015. Eventuelle til-
leggsuttalelser fra styret ettersendes etter dette. 
 
Bakgrunn 
Helgelandssykehuset har fått i oppdrag fra Helse Nord RHF å konsekvensutrede 
hvordan helseforetaket påvirkes av eksterne endringer som gjør seg gjeldende nå 
og fremover, og å beskrive et beslutningsgrunnlag for fremtidig utvikling og 
struktur i foretaket. Det er utredet fire alternativer: 
 

0. Dagens eksisterende struktur og bygningsmasse uten tilbygg og kun nød-
vendig vedlikehold. 

1. Dagens eksisterende struktur og bygningsmasse med tilbygg i tråd mer 
areal- og bemanningsbehov fremskrevet til 2025. 

2. Ett nytt sengesykehus og tre klinikker (distriktsmedisinske sentra) lokali-
sert til nåværende sykehus. 

3. Ett nytt samlet sykehus. 
 
Utredningen viser at alternativene 0 og 1 gir høy risiko for store utfordringer med 
fremtidig rekruttering og stabilisering av fagpersonell og dårlig driftsøkonomi. 
Disse alternativene er derfor ikke vurdert som bærekraftige. 
 
Alternativene 2 og 3 er vurdert å kunne gi moderne og effektive sykehustilbud 
med høy kvalitet og stabile fagmiljøer. Alternativ 3 gir noe lavere investerings-
kostnader og vesentlig bedre driftsøkonomi enn alternativ 2. Begge alternativene 
forutsetter at egendekningsgraden økes ved at om lag 50 % av dagens gjestepasi-
enter tilbakeføres til Helgelandssykehuset. Utredningen tar ikke stilling til lokali-
sering av ett eventuelt fremtidig felles sykehus. Dette foreslås utredet videre i nes-
te fase. 
 
Utredningen konkluderer med at alternativene 2 og 3 skiller seg ut som de klart 
beste og det anbefales at disse tas med i neste fase (idéfase) for videre utredning. I 
høringsbrevet bes det særlig om synspunkter på denne anbefalingen. 

Hospitalitet as 26.04.2015 Side 78 av 87 

mailto:arild.sundt-hansen@hospitalitet.no
mailto:stig.morten.jensen@hospitalitet.no


Utviklingsplan 2025 Høringsprotokoll 

 
Vurdering 
Utredningen 
UNN mener at det er gjort en grundig og god jobb i arbeidet med å utarbeide Ut-
viklingsplan Helgelandssykehuset HF. Relevante alternativer er i hovedsak godt 
utredet og beskrevet. 
 
Størrelse på fagmiljøer 
Det er et mål i Helse Nord å desentralisere det som kan desentraliseres og å sent-
ralisere det som må sentraliseres av kvalitetshensyn. UNNs mener at høy og forut-
sigbar kvalitet i pasienttilbudene forutsetter fagmiljøer som er robuste, stabile og 
bærekraftige. Samtlige miljøer i regionen, inklusive universitetsklinikken, er for-
holdsvis små i nasjonal og internasjonal sammenheng. Organisering i enheter som 
er store nok til å sikre stabil bemanning og tilstrekkelig pasientgrunnlag for å opp-
rettholde god kvalitet er derfor viktig. UNN støtter vurderingen om at vaktbæren-
de fag bør ha minst seks legespesialister og ikke-vaktbærende fag minst tre for å 
oppnå dette. 
 
Funksjonsfordeling 
Det er ikke hensiktsmessig å behandle pasienter som kunne vært behandlet i et 
lokalsykehus ved universitetsklinikken. Dette medfører unødvendige pasientreiser 
med lav pasientopplevd kvalitet og høye pasienttransportkostnader som uønskede 
virkninger. Det er derfor viktig for UNN at tilbudene på lokalsykehusene og der-
med funksjonsfordelingen i landsdelen er stabil og forutsigbar. Ustabile og varie-
rende tilbud ved lokalsykehusene gjør det vanskelig for UNN å planlegge egen 
kapasitet slik at denne dekker behovene uten at driften blir ineffektiv. 
 
Samtidig er UNN avhengig av gode lokalsykehus med høy egendekningsgrad i 
resten av landsdelen for å sikre at pasienter med behov for behandling i universi-
tetsklinikken blir henvist til oss. Dette e nødvendig for å sikre tilstrekkelig pasi-
entgrunnlag til å opprettholde høy kvalitet i et relativt lite universitetssykehus. Vi 
støtter derfor prinsippet om at Helgelandssykehuset bør organiseres slik at egen-
dekningsgraden kan økes.  
 
I denne sammenhengen er det imidlertid viktig å være oppmerksom på at Helge-
landssykehuset i dag har blant landets høyeste forbruksrater, og at det på noen 
områder er marginalt pasientgrunnlag for å drive spesialisert virksomhet både ved 
UNN og ved Nordlandssykehuset HF Bodø. I den videre utredningen bør det der-
for arbeides mer med å avklare fremtidig arbeidsdeling med både kommunene på 
Helgeland og Nordlandssykehuset HF. Slike avklaringer kan føre til justeringer i 
de fremskrevne behovene for både aktivitet, bemanning og arealer. 
 
Konklusjon 
UNN støtter anbefalingen om at alternativene 2 og 3 tas med i neste fase av pro-
sessen for videre utredning. Disse modellene legger etter vårt syn best til rette for 
å sikre tilstrekkelig store og dermed stabile fagmiljøer. Dette vil danne grunnlag 
for en stabil og god funksjonsfordeling med høy kvalitet og høy egendeknings-
grad på Helgeland, og lav pasientlekkasje ut av regionen. Det må i den videre ut-
redningen arbeides mer med fremtidig arbeidsdeling mellom kommunene og Hel-
gelandssykehuset samt mellom Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset fordi 
dette vil kunne få betydning for dimensjonering av aktivitet, bemanning og area-
ler. 
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Med vennlig hilsen 
 
Tor Ingebrigtsen 
Adm. direktør 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
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5.25 Dokument 25: Herøy kommune; melding om politisk vedtak 
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5.26 Dokument 26: Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad; høringsuttalelse 
 
 
Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad avd. 203 
 
Høringsmotpart 
 
Uttalelse i forbindelse med Utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF. 
Fagforbundet avd. Brønnøy og Vevelstad er invitert til å komme med en uttalelse i forbin-
delse med at Hospitalitet AS har fullført sin rapport Utviklingsplan for Helgelandssykehu-
set. 
Vi ser på Utviklingsplanen som et godt faglig dokument og vi anser at planen er godt eg-
net til å danne et grunnlag i det videre arbeidet med å utvikle Helgelandssykehuset. 
Det viktigste anliggende for Fagforbundet i denne saken er at et fremtidig Helgelandssy-
kehus skal være riktig dimensjonert og riktig lokalisert i forhold til det å gi våre medlem-
mer, og derved innbyggerne i vårt nedslagsfelt, de riktige medisinske tjenester til rett tid. 
Slik Fagforbundet ser det per i dag så er polikliniske tjenester og et velfungerende LMS 
svært viktig for innbyggerne i vår region. Dette skyldes at, uansett lokalisering, så vil vår 
region være et ytterpunkt i forhold til det nye sykehus. Det synes også helt klart at polikli-
niske tjenester er avhengig av et sterkt og stabilt fagmiljø. Slik vi ser det vil dette best 
kunne ivaretas gjennom å etablere et nytt sykehus på den best mulige lokasjon. 

Fagforbundet vil også påpeke viktigheten av gode ambulansetjenester i vår region. På 
Sør Helgeland vil det aldri komme et sykehus, derfor må ambulansetjenesten være solid 
både faglig og ressursmessig. De tjenester som er på Sør Helgeland per i dag må ikke 
flyttes, dette gjelder både bil, ambulansefly, helikopter og båt. Fagforbundet mener det er 
av svært viktig karakter at ambulansetjenesten som slik her beskrevet, i fremtiden blir et 
satsningsområde for Helgelandssykehuset på Sør-Helgeland. 

Fagforbundet avd. Brønnøy og Vevelstad ser allerede nå konturene av en gedigen lokali-
seringsstrid mellom Rana og Vefsn. Dette vil ikke Fagforbundet være med på da innbyg-
gernes muligheter for riktig helsehjelp er det som må ha fokus. Vi vet at innbyggerne på 
Sør Helgeland er viktig for Helgelandssykehuset og at Helgelandssykehuset ikke har råd 
til å miste dette pasientgrunnlaget. 
Fagforbundet avd. Brønnøy og Vevelstad mener at det beste alternativet i den forelig-
gende utviklingsplan er alternativ III: Utredning av en modell hvor man legger ned all so-
matisk aktivitet i nåværende sykehuslokaliteter og bygger et nytt sykehus.  
  
På vegne av styret  
Jørn Johansen 
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5.27 Dokument 27: Nordland legeforening; høringsuttalelse 
 

 
 
         Bodø, den 2. mars 2015  
 
 
 
 
Høringsuttalelse «Utviklingsplan Helgelandssykehus» 
 
Helgelandssykehuset må roses for en ordentlig, ryddig og ikke minst åpen prosess. I alle de fire 
ulike arbeidsgrupper har det vært deltakere med bred og faglig kompetanse på tvers av alle tre 
sykehusenhetene. Det er kommet innspill fra kommuner og kommunehelsetjeneste, brukere og 
andre. Målrettet prosjektstyring har bidratt til at tidsrammen stort sett er overholdt og bærekraf-
tige alternativer skal utredes videre. Faktiske opplysninger i rapporten framstår som saklig be-
grunnet. 
 
Uttalelse fra Nordland Legeforening 
 
De geografiske og befolkningsmessige forholdene på Helgeland er unike i nasjonal sammenheng, 
og gjør at en må stille særskilte krav til nærhet og lokale fagmiljø – for å sikre befolkningen lik rett 
til helsetjenester også der. Dette blir særlig viktig i perioder med dårlig vær.  
 
Det må bemerkes at det å utelate rus og psykiatri er en stor svakhet i rapporten.  
 
Alternativ 2: 
Alternativ 2 som er foreslått med tre satelitter og ett sentralt sykehus er mindre bærekraftig enn 
alternativ 3 angående rekruttering og økonomi, framtidig fleksibilitet, men har store fordeler an-
gående tilgjengelighet for pasienter.  
 
Alternativ 2 forutsetter utstrakt bruk av distriktsmedisinske senter (DMS). Hvilken helsetjeneste 
skal tilbys her? Hva skal innholdet være? Skal dette være et samarbeid med kommunen med 
KAD-senger som styres av primærlegene, eller forventes det at leger fra sengesykehuset skal am-
bulere dit? Skal det være senger der i det hele tatt? Hvem skal i så fall ha vakt, og hvilken infra-
struktur skal bygges opp rundt servicetjenester som lab, rtg, anestesi mv på disse stedene? Uav-
hengig av hvordan man ser på det, vil slike løsninger være faglig diskutable.  
 
Det er en forutsetning for et tilfredsstillende helsetilbud til befolkningen på Helgeland, at bevil-
gende myndigheter forstår at det er ekstraordinære kostnader knyttet til et fullgodt helsetilbud i 
dette området. Dette gjelder personellfaktor- og kostnader, utgifter til vedlikeholdelse av faglig 
miljø/personlig kompetanse, vaktlinjer, transport av pasienter etc. Selv om sykehuset skulle bli 
slått sammen til et sykehus for 80 000 pasienter, vil det likevel være sterke kostnadsdrivende 
faktorer i regionen sammenlignet med f. eks kostnadseffektiviteten ved storbysykehusene (som 
brukes som referanse ved f. eks personellfaktorvurderingene i rapporten.)  
 
Det bør sees nærmere på om lokaliseringen av et nytt sentralt sykehus kan bedre situasjonen om 
dette plasseres nært en av dagens lokalisasjoner og at aktiviteten i dette legges ned. Da står en 
igjen med et nytt sentralt sykehus og bare to satellitter.  
 
To-sykehus løsning:   
En to-sykehus løsning er etter vår mening ikke bærekraftig med hensyn til rekruttering. Det er 
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heller ikke fleksibelt nok angående utfordringer i forhold til investeringer (for eksempel medisinsk 
utstyr, nye byggekrav, etc.). Vi snakker her om et lengre tidsperspektiv med kanskje et ferdig 
bygget sykehus om 10 år, og en brukstid på minst 60 år når det gjelder bygningsmasser. Minste-
krav til bemanning av akuttfunksjoner blir sannsynligvis skjerpet fremover, se bare på den histo-
riske utviklingen om traumesykehus, intensivavdelinger, fødeavdelinger og ikke minst pågående 
diskusjon om faglig bemanning av kirurgisk beredskap. 
 
Alternativ 3: 
Alternativ 3 ansees som mest bærekraftig av forslagene og anbefales. Dette gjelder spesielt i for-
hold til rekruttering av medisinsk fagfolk, økonomi og økt fleksibilitet for fremtidige helsetjenes-
ter (bør utredes nærmere).  Dette alternativ tillater tyngre investeringer i medisinsk utstyr gjen-
nom synergieffekter ved bruk av slikt utstyr på tvers av medisinske spesialitetene. Alternativet vil 
også redusere antall gjestepasienter og er mer attraktiv for helsepersonell, spesielt for spesialis-
ter, ikke minst leger. 
 
Alternativ 2 og to-sykehusmodellen vil vanskeliggjøre investeringsmulighetene ganske betydelig 
og dermed redusere attraktivitet for fagpersonell, og redusere fleksibiliteten. 
 
Utfordringer angående tilgjengelighet for pasienter blir større ved alternativ 3 enn med alternativ 
2. I denne sammenheng er det fornuftig å se på den det som skjer i Brønnøysund hvor det utvik-
les et godt nærtilbud for pasienter i distriktet. Dette er også et godt eksempel på samhandling 
mellom kommune og foretaket. 
 
 
Med hilsen 
 
Stian Holmvik 
Leder Nordland Legeforening 
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5.28 Dokument 28: Fylkesrådet i Nordland; høringsuttalelse 
 
Fylkesrådens innstilling til vedtak 
 
Fylkesrådet i Nordland uttaler følgende til forslag til utviklingsplan for Helgelandssykehu-
set: 
 
1. Alternativ 2 og 3 peker seg ut som alternativene det er naturlig å ta med videre i 
utredningen, slik rapporten selv redegjør for. 
 
2. Alternativ 3 synes best med tanke på organisering, administrasjon, økonomi, 
robusthet og oppbygging av konsistent og større fagmiljø. Fylkesrådet mener at 
alternativ 2 også har fordeler som det må tas hensyn til i den endelige vurderingen av 
alternativene. Dette er forhold som befolkningen vil være opptatt av; nærhet til større 
del av befolkningen gjennom distriktsmedisinske sentra, trygghetsfølelse hos 
befolkningen og beredskapsmessige hensyn. 
 
3. Fylkesrådet er opptatt av at uavhengig av valg av alternativ må det sikres at 
befolkningen har tilgang til gode, trygge og forsvarlige helsetilbud med god 
kompetanse og høy kvalitet. Dette må skje blant annet gjennom sterke og robuste 
fagmiljø og god rekruttering. Utdanning og kompetanseutvikling er sentralt i denne 
sammenheng. I den videre planlegging må det tas hensyn til at Helgelandssykehuset 
også må ha viktige oppgaver innen utdanning og praksis for helsepersonell. 
Det gjelder både sykepleierutdanningen, fagarbeiderutdanningen (herunder flere 
læreplasser), medisin- og spesialistutdanningen. 
 
4. De områdene som berører fylkeskommunen mest direkte knyttet til utvikling av 
Helgelandssykehuset er utdanning og samferdsel. Ut i fra fremtidig behov er det 
ønskelig med større og mer forutsigbart antall læreplasser. Dette er blant annet av 
hensyn til fremtidig behov og dimensjonering av klasser. Dårlig økonomi brukes til 
tider som argument for ikke å ta inn lærlinger. Fylkesrådet har i flere tidligere 
høringssaker fra Helse Nord påpekt behovet for flere læreplasser. 
 
5. Flere læreplasser og mer utplassering i faget prosjekt til fordypning er sett på som 
svært positivt for rekruttering til faget da sykehusene i mange tilfeller blir sett på 
som en attraktiv lære-/arbeidsplass. De tre sykehusene på Helgeland har i dag alle 
lærlinger og bidrar dermed til at elever/lærlinger fra store deler av Helgeland har 
mulighet til å få praksis/læreplass i sykehus. I noen tilfeller betyr det også at 
lærlinger slipper å flytte for å fullføre utdanningen. I tillegg kan de videregående 
skolene ha et nært samarbeid om utdanningene med sykehusene om opplæringen. 
Det er viktig å være bevisst på bruken av praksisplasser på områder som sliter med 
rekruttering. 
 
6. Med tanke på Samhandlingsreformen kan det være fornuftig at lærlinger i 
helsearbeiderfaget får opplæring (eller deler av den) i foretaket. Den kompetansen de 
får i sykehusene kan bidra til å styrke kommunehelsetjenesten på områder/oppgaver 
kommuner har fått overført med Samhandlingsreformen. 
 
7. Problemstillinger knyttet til samferdsel generelt og kollektivtrafikk spesielt er 
sentrale når det skal tas beslutninger om ny sykehusstruktur på Helgeland. I forhold 
til valg av konsept for sykehusstruktur på Helgeland er det i utgangspunktet to 
forhold som må drøftes i det videre arbeidet knyttet til samferdsel og 
kollektivtransport: pasientreiser samt ansatte og deres reisetid til arbeid. 
8. I rapporten er alternativene 0 til og med 3 vurdert også i forhold til samferdsel. Det 
åpenbare er at de to alternativene som kommer «best» ut i rapporten (alternativ 2 og 
3) har forholdsvis lav score mht. transport. Dette har sin bakgrunn i at jo større 
endringer som gjøres i forhold til dagens lokaliseringer av sykehus på Helgeland, jo 
mer tidkrevende blir reisene til og fra for pasienter og ansatte. 
 
9. Det som teller positivt ved større endringer i strukturen er at man gjennom dette kan 
skape større marked for busstransport, som igjen vil kunne generere et utvidet 
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busstilbud i regionen. Et slikt bedret busstilbud vil være kostnadsdrivende og 
endringer må i så fall budsjetteres. Når det gjelder båttransport inn fra de mange 
øysamfunnene langs helgelandskysten vil man ikke kunne påregne samme effekt. 
Det vil være vesentlig for de som er avhengig av båttransport til sykehus at de får en 
kortest mulig reisetid fra anløpsstedet for båt til sykehustilbudet. 
 
10. I det videre arbeidet er det av stor viktighet at det i planleggingen og som del av 
grunnlaget for beslutninger sees til andre framtidige nye samferdselsløsninger som 
ligger inne i arbeidet både med Nasjonal- og regional transportplan (NTP og RTP). 
Når det gjelder en lokalisering av et nytt sykehus på Helgeland vil samferdsel og 
ikke minst tilrettelegging for kollektivtransport være et viktig kriterium å forholde 
seg til. Dette temaet vil i den videre strukturdebatten erfaringsmessig bli et av de 
viktigste for befolkningen og kommuner i regionen. 
 
Bodø den 03.03.2015 
Grete Bang 
fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse 
sign 
 
03.03.2015 Fylkesrådet 
FRÅD-051/2015 
 
Vedtak 
Innstillingen enstemmig vedtatt 
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