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Hei!

Jeg ber om at du distribuerer vedlegget i denne mailen til styremedlemmer i HelseNord, i forkant av
 styremøtet på torsdag.

På forhånd mange takk!

På vegne av de 10 undertegnede kommuner,
Kari Anne B. Andreassen
Ordfører Vevelstad kommune

mailto:kari.a.b.andreassen@vevelstad.kommune.no
mailto:karin.paulke@helse-nord.no

Til styremedlemmer i Helse Nord RHF



Innspill fra 10 helgelandskommuner i forbindelse med behandling av styresaker 104-2016 og 105-2016:

· Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland

· Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer



Alle tretten kommuner som har gitt sin støtte til dette innspillet, er svært tilfredse med vedtak i styresaker 61/2016 og 62/2016 gjort av styret i Helgelandssykehuset 31.08.2016, hvor det åpnes for mulige tomtealternativer utenfor by- og tettstedsnære områder. Vedtaket betyr også at Sykehusbygg AS sin tolkning og vektlegging av statlige myndigheters retningslinjer ikke alene blir benyttet som grunnlag for lokalisering.



Vedtakene gjengis for ordens skyld:



61/2016: Idefasen Helgelandssykehuset 2025 – Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland 

Vedtak: 

1. Styret for Helgelandssykehuset vedtar de foreslåtte kriteriene for valg av lokalisering og tomt for sykehus på Helgeland. 

2. Styret for Helgelandssykehuset vedtar, med bakgrunn i disse kriteriene, at det er de fire byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund som skal utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg, derav Brønnøysund som DMS og styret ber om en snarlig framlegging av en plan for realisering av et DMS i Brønnøysund. 

3. Styret vedtar at Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. I denne sammenheng vil kriteriene byutvikling og by- og tettstedsnært fravikes som kriterier.  



62/2016: Helgelandssykehuset 2025 – alternativer som utredes videre 

Vedtak: 

Styret vedtar, på bakgrunn av simulering og alternativsøk, at følgende alternativ utredes videre: 

· 0-alternativet (dagens løsning) 

· Alternativ 2a – Stort akuttsykehus med inntil tre DMS 

Protokolltilførsel fra ansatte representant i styret Anders Stokka Ringkjøp: 

Primært ber undertegnede at det jobbes videre med det formål at det fortsatt skal være tre sykehus lokalisert i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana, med den medisinske og kirurgiske beredskap som finnes i dag. Dette vil medføre en betydelig opprustning på alle tre lokasjoner. Det forutsettes at 0-alternativet så vel som andre aktuelle alternativer skal være økonomisk bærekraftig og oppfylle medisinsk faglige krav.



I forbindelse med fastsettelse av de nye retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon i november 2014, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i sin pressemelding blant annet:

Føringen i de gamle retningslinjene om at man skulle unngå å konsentrere virksomhet til det største byområdet i fylket eller landsdelen er tatt ut. Det samme gjelder føringen om at dersom alle faktorene ellers var like i valget mellom to steder, så skulle man velge det minst sentrale stedet innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

- Staten skal bidra til både å bygge kompetanse og bruke verdifull kunnskap i hele landet. Vi må bidra til å styrke vekstsentre og kompetansemiljøer. Da er det naturlig også å vurdere byene, sier statsråd Sanner.

Selv om det i de nye retningslinjene er mindre desentrale føringer enn tidligere, er ikke byområder et automatisk førstevalg – det er naturlig også å vurdere byene. Sykehustjenester står selvsagt i sterk kontrast til mange andre statlige virksomheter, hvor brukeres helsetilstand og reisevei til tjenesten er av mindre betydning.

I «Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon» heter det:

Krav til nærleik til tenesta
Det er naturleg å skilje mellom staduavhengige og stadavhengige tenester etter kva grad tenesta krev fysisk nærleik til brukarane. Før avgjerd om (ny) lokalisering av verksemd, skal type og hyppigheit av publikumskontakt dokumenterast. Jo meir avhengig verksemda er av direkte kontakt med brukarane, desto nærare brukarane må verksemda vere lokalisert.

Ved lokalisering av et nytt sykehus på Helgeland, er det av vesentlig betydning at plasseringen blir geografisk sentral for alle innbyggere som skal benytte tilbudet. Sykehustjenester krever i størst mulig grad fysisk nærhet til brukere, og da må alle brukere i alle kommuner på Helgeland tas i betraktning.

På grunnlag av dette, deler vi derfor ikke adm. dir. Lars Vorlands vurderinger i sak 104-2016: Adm. direktør mener at en utredning av lokalisering av sykehus enten i Leirfjord eller i

Hemnes, vil styrke grunnlaget for endelig beslutning. Disse alternativene fraviker

statlige retningslinjer, og må derfor særskilt begrunnes i den videre prosessen.

Adm. direktør vil be styret i Helgelandssykehuset HF ha særskilt oppmerksomhet på

erfaringene fra andre byggeprosjekter i Skandinavia som har valgt lokalisering mellom byer/tettsteder.

Lokaliseringsalternativene vedtatt av styret i Helgelandssykehuset fraviker ikke statlige retningslinjer. Samtidig vil undertegnede kommuner gjerne be Helse Nord også ha særskilt oppmerksomhet på erfaringer fra andre byggeprosjekter som har valgt lokalisering mellom byer og tettsteder.

Helgelandssykehusets styre vedtok i sak 62/2016 at alternativ 2b-1 ikke skulle utredes videre. Selv om vedtaket ble gjort med knapt flertall, forventer vi at styrets leder og administrasjon sammen med styret i Helse Nord følger opp styrets demokratiske flertallsvedtak. 



Vi mener at grunnlinjen i nasjonal sykehusstruktur som slår fast at sykehus bør ha en befolkningsstørrelse på 70.000- 80.000 mennesker - altså tilvarende Helgelands befolkning -  bør følges. En løsning med 2 sykehus vil derfor ikke ha stort nok befolkningsgrunnlag og vil sannsynligvis på sikt føre til nedleggelse av den minste enheten, samt være utfordrende i forhold til utvikling at et kvalitativt godt nok medisinsk tilbud.



Når så vidt sterke faglige argument taler mot løsning 2b-1, synes det derfor bortkastet å bruke tid og ressurser på å utrede dette alternativet videre.  



Hilsen kommunene 

Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Vefsn og Grane





Til styremedlemmer i Helse Nord RHF 
 
Innspill fra 10 helgelandskommuner i forbindelse med behandling av styresaker 104-2016 og 
105-2016: 

- Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland 
- Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer 

 
Alle tretten kommuner som har gitt sin støtte til dette innspillet, er svært tilfredse med vedtak 
i styresaker 61/2016 og 62/2016 gjort av styret i Helgelandssykehuset 31.08.2016, hvor det 
åpnes for mulige tomtealternativer utenfor by- og tettstedsnære områder. Vedtaket betyr 
også at Sykehusbygg AS sin tolkning og vektlegging av statlige myndigheters retningslinjer ikke 
alene blir benyttet som grunnlag for lokalisering. 
 
Vedtakene gjengis for ordens skyld: 
 
61/2016: Idefasen Helgelandssykehuset 2025 – Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på 
Helgeland  
Vedtak:  
1. Styret for Helgelandssykehuset vedtar de foreslåtte kriteriene for valg av lokalisering og tomt for sykehus på 
Helgeland.  
2. Styret for Helgelandssykehuset vedtar, med bakgrunn i disse kriteriene, at det er de fire byene/tettstedene 
Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund som skal utredes videre som aktuell lokalisering for 
sykehusbygg, derav Brønnøysund som DMS og styret ber om en snarlig framlegging av en plan for realisering av 
et DMS i Brønnøysund.  
3. Styret vedtar at Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum utredes videre som aktuell lokalisering for 
sykehusbygg. I denne sammenheng vil kriteriene byutvikling og by- og tettstedsnært fravikes som kriterier.   
 
62/2016: Helgelandssykehuset 2025 – alternativer som utredes videre  
Vedtak:  
Styret vedtar, på bakgrunn av simulering og alternativsøk, at følgende alternativ utredes videre:  

• 0-alternativet (dagens løsning)  
• Alternativ 2a – Stort akuttsykehus med inntil tre DMS  

Protokolltilførsel fra ansatte representant i styret Anders Stokka Ringkjøp:  
Primært ber undertegnede at det jobbes videre med det formål at det fortsatt skal være tre sykehus lokalisert i 
Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana, med den medisinske og kirurgiske beredskap som finnes i dag. Dette vil 
medføre en betydelig opprustning på alle tre lokasjoner. Det forutsettes at 0-alternativet så vel som andre 
aktuelle alternativer skal være økonomisk bærekraftig og oppfylle medisinsk faglige krav. 
 
I forbindelse med fastsettelse av de nye retningslinjene for lokalisering av statlige 
arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon i november 2014, uttalte kommunal- og 
moderniseringsminister Jan Tore Sanner i sin pressemelding blant annet: 

Føringen i de gamle retningslinjene om at man skulle unngå å konsentrere virksomhet til det 
største byområdet i fylket eller landsdelen er tatt ut. Det samme gjelder føringen om at dersom 
alle faktorene ellers var like i valget mellom to steder, så skulle man velge det minst sentrale 
stedet innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. 

- Staten skal bidra til både å bygge kompetanse og bruke verdifull kunnskap i hele landet. Vi 
må bidra til å styrke vekstsentre og kompetansemiljøer. Da er det naturlig også å vurdere 
byene, sier statsråd Sanner. 



Selv om det i de nye retningslinjene er mindre desentrale føringer enn tidligere, er ikke 
byområder et automatisk førstevalg – det er naturlig også å vurdere byene. Sykehustjenester 
står selvsagt i sterk kontrast til mange andre statlige virksomheter, hvor brukeres helsetilstand 
og reisevei til tjenesten er av mindre betydning. 

I «Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon» 
heter det: 

Krav til nærleik til tenesta 
Det er naturleg å skilje mellom staduavhengige og stadavhengige tenester etter kva grad 
tenesta krev fysisk nærleik til brukarane. Før avgjerd om (ny) lokalisering av verksemd, skal 
type og hyppigheit av publikumskontakt dokumenterast. Jo meir avhengig verksemda er av 
direkte kontakt med brukarane, desto nærare brukarane må verksemda vere lokalisert. 

Ved lokalisering av et nytt sykehus på Helgeland, er det av vesentlig betydning at plasseringen 
blir geografisk sentral for alle innbyggere som skal benytte tilbudet. Sykehustjenester krever i 
størst mulig grad fysisk nærhet til brukere, og da må alle brukere i alle kommuner på Helgeland 
tas i betraktning. 

På grunnlag av dette, deler vi derfor ikke adm. dir. Lars Vorlands vurderinger i sak 104-2016: 
Adm. direktør mener at en utredning av lokalisering av sykehus enten i Leirfjord eller i 
Hemnes, vil styrke grunnlaget for endelig beslutning. Disse alternativene fraviker 
statlige retningslinjer, og må derfor særskilt begrunnes i den videre prosessen. 
Adm. direktør vil be styret i Helgelandssykehuset HF ha særskilt oppmerksomhet på 
erfaringene fra andre byggeprosjekter i Skandinavia som har valgt lokalisering mellom 
byer/tettsteder. 

Lokaliseringsalternativene vedtatt av styret i Helgelandssykehuset fraviker ikke statlige 
retningslinjer. Samtidig vil undertegnede kommuner gjerne be Helse Nord også ha særskilt 
oppmerksomhet på erfaringer fra andre byggeprosjekter som har valgt lokalisering mellom 
byer og tettsteder. 

Helgelandssykehusets styre vedtok i sak 62/2016 at alternativ 2b-1 ikke skulle utredes videre. 
Selv om vedtaket ble gjort med knapt flertall, forventer vi at styrets leder og administrasjon 
sammen med styret i Helse Nord følger opp styrets demokratiske flertallsvedtak.  
 
Vi mener at grunnlinjen i nasjonal sykehusstruktur som slår fast at sykehus bør ha en 
befolkningsstørrelse på 70.000- 80.000 mennesker - altså tilvarende Helgelands befolkning -  
bør følges. En løsning med 2 sykehus vil derfor ikke ha stort nok befolkningsgrunnlag og vil 
sannsynligvis på sikt føre til nedleggelse av den minste enheten, samt være utfordrende i 
forhold til utvikling at et kvalitativt godt nok medisinsk tilbud. 
 
Når så vidt sterke faglige argument taler mot løsning 2b-1, synes det derfor bortkastet å bruke 
tid og ressurser på å utrede dette alternativet videre.   
 
Hilsen kommunene  
Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Vefsn og Grane 
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