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Prosjekt Helgelandssykehuset 2025 - 

uforsvarlig saksunderlag og prosess 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Prosjekt Helgelandssykehuset 2025 - uforsvarlig saksunderlag og prosess 
 
Vi viser til forslag til planprogram for idéfasen med vedlegg fra Helgelandssykehuset. Dette ble 
sendt ut på høring 24.05.17 etter styrebehandling i helseforetaket 23.05.17. En ny versjon av 
vedlegget om utredningsalternativer ble utsendt på nytt 30.05.17 – denne gang fra Sykehusbygg. 
 
Den nye versjonen av vedlegget ble utsendt da det var feil versjon av lokaliseringskriteriene i det 
opprinnelige vedlegget. I det opprinnelige vedlegget framkom høringsversjonen av kriteriene, og 
ikke de vedtatte kriteriene fastsatt av styret i Helgelandssykehuset 31.08.16 etter en lang 
høringsprosess (senere vedtatt av styret i Helse Nord 22.09.16).  
 
Vi har registret at også styret i Helgelandssykehuset hadde feil versjon av lokaliseringskriteriene til 
behandling. Det hører med til historien at Rana kommune gjorde Helgelandssykehuset 
oppmerksom på denne feilen før styremøtet 23.05.17. Styret ble ikke etter det vi erfarer, gjort 
oppmerksom på dette. 
 
Det betyr at et vesentlig dokument i prosessen som lokaliseringskriteriene, var feil da styret 
behandlet saken om planprogram og vedtok høring. Det er uforståelig at ingen reagerte på dette da 
saken var oppe til behandling i helseforetakstyret. Prosessen framkommer derfor som lite seriøs i 
en tung og viktig sak.   
 
Ettter høringsprosessen i 2016 ble det gjort vesentlige endringer i lokaliseringskriteriene. 
Sykehusbygg viser til to av disse i sitt brev av 30.05.17: «Tilstrekkelig pasientgrunnlag» og 
«Nærhet til universitet/høgskoler». Og kanskje viktigere at utfordringen med rekruttering er endret 
fra «Bør» til «Må» som planfaglig krav. 
 
Skal denne prosessen ha tilstrekkelig legitimitet, må HF/RHF sikre at saksunderlag og prosess ikke 
inneholder alvorlige feil som i dette tilfellet. Det betyr at saken om planprogram burde behandles 
på nytt av HF-styret. 
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Med hilsen 
Rana kommune 
 
 
 
Robert Pettersen  Jan Erik Furunes 
Rådmann  Teknisk sjef 
  
 
 
 
Kopi til: 
Helgelandssykehuset HF    
FYLKESMANNEN I NORDLAND Moloveien 10 8003 BODØ 
Nordland Fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ 
 
 
 
 
 
 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.      
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