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Følgebrev til notat - kritiske merknader til vedleggsrapport til 
planprogrammet HSYK 2025 (rev 30.5.17)  
 

Etter at høringsfristen til planprogrammet til HSYK 2025 gikk ut 1. november 2017 har 

Vefsn kommune i samarbeid med matematiker Torger Nilsen sett nærmere på rapporten 

Anbefalinger av utredningsalternativer (rev.30.05.17).  Rapporten er utarbeidet av WSP og 

COWI på oppdrag av Sykehusbygg. Denne rapporten er en vedleggsrapport til 

planprogrammet i HSYK 2025 og skal bl.a. danne grunnlag for det videre arbeid i prosessen.  

Som ordfører i Vefsn kommune finner jeg det nødvendig å stille følgende spørsmål etter å ha 

mottatt notatet fra Nilsen:  

• Innbyggerne på Helgeland må forvente at prosess og planprogram i HSYK 2025 baserer seg 

på et høyt faglig nivå der egne tall, utregninger og grafer belyses på en korrekt måte. 

Innbyggerne må også forvente at i denne jobben brukes anerkjente analyseverktøy. I notatet 

fra Nilsen vises det at så ikke er tilfellet. Kan innbyggerne på Helgeland ha tillitt til at de 

endelige vedtak i HSYK 2025 og Helse Nord tas på riktig grunnlag? 

• Sykehusbygg som oppdragsgiver er ansvarlig for at rapporter som overleveres i forbindelse 

med HSYK 2025 er forsvarlig utredet og gjennomarbeidet. I notatet fra Nilsen fremkommer 

det kommentarer knyttet til flere faktiske feilaktige i utregningene i sykehusbygg sine 

rapporter. Nilsen har kun jobbet seg gjennom kommentarer knyttet til en graf (Figur 3-10, 

s.27). Vil det være grunn til å anta at det i  flere figurer og i andre rapporter fra Sykehusbygg, 

fremkommer like misvisende kommentarer og analyser som Nilsen peker på i sitt notat? 

Dette bør føre til en gjennomgang av om Sykehusbygg har de riktige ressurser i prosjektet 

HSYK 2025 og har tilstrekkelig fokus på kvalitetssikring av sitt arbeid.  
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Side 2 av 2 

Jeg ønsker at hele styret i Helse Nord skal få tilgang til notatet fra Nilsen og ber adm.dir. i 

Helse Nord, om å videreformidle notatet.  Jeg håper at notatet blir viet oppmerksomhet før og 

under neste styremøte.  

 

Med vennlig hilsen 
 

Jann-Arne Løvdahl 
ordfører 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert 
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N otat
Dato: 17. januar, 2018
Til: Vefsn kommune
Kopi til: Alle interesserte
Emne: Kritiske merknader til s ykehusrapport
________________________________________________________________________________

Innledning
Rapport Helgelandssykehuset 2025 – Anbefaling av utredningsalternativer (Sanila, Rydland, Berge Ø,
Kvisselien (2017)) kjente jeg bare til gjennom omtale i media før jeg fikk den i hende i forbindelse
med dette arbeidet.

Gjennomlesningen gav flere overraskelser. I dette notatet blir det fok usert på påstander om
reisetider som framkommer i Sanila et al. (s. 27 ) .

Det finnes vanlige statistiske analysemetoder for å sammenligne de ulike plasseringsalternativene.
Som oppslagsverk og referanse under arbeidet har jeg brukt Gunnar G. Løvås : Statist ikk for
universiteter og høgskoler , Universitetsforlaget 2015 (Løvås (2015)) . Jeg vil i notatet henvise til
denne boken for nærmere utdyping av faglige begreper og beskrivelse av statistiske analyseverktøy.

Påstander om reisetider
I Sanila et al. ( s. 27 ) finner vi F igur 3 - 10 som viser a kkumulert befolkningstall (2024) i reisetid
(minutter). Utklipp av denne figuren er gjengitt i Figur 1 :

Figur 1: Utklipp fra Sanila et al. ( s. 27 )
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I en ko mmentar til figuren kan en lese

« Figuren viser at det er relativt lit en forskjell mellom de ulike lokaliseringene i forhold
til hvor stor andel av befolkningen på Helgeland som kan nås (særlig i forhold til
lengste reisetidene). I forhold til de korteste reisetidene så er det Mo i Rana pga. av
sin befolkningsstørrelse som n år flest innbyggere.

For reiser som er lenger enn ca. 40 - 45 minutter så vil Korgen nå flere innbyggere enn
Mo i Rana. Korgen ligger nærmere det teoretiske tyngdepunktet på Helgeland enn
det dagens tre sykehus gjør, slik at både Mo i Rana og Mosjøen (samt Sandnessjøen
etter ca. 1 time) kan nås. Korgen når for øvrig færrest innbyggere innenfor ca. 30
minutters reisetid. På en annen side så blir både Korgen og Mo i Rana "hengende
noe etter" ved de lengste reisetidene bl.a. pga. avstanden til Brønnøysund mm. »
Sanila et al. (side 27 )

Rapporten belyser plassering av et framtidig sykehus for hele Helgeland, noe som vil berøre mange
mennesker. Påstandene som er sitert ovenfor , går inn til kjernen av det som saken dreier seg om. Blir
påstandene stående uimotsagt, vil de kunne få stor betydning for valg av plasseringssted .

Mange vil lese disse setninge ne som en saklig og nøytral forståelse av tall og grafer. En kritisk
gjennomgang av både figuren og tallene viser at denne fortolkningen av tallgrunnlaget og grafene
samlet gir en svak forståelse av hovedelementene i det empiriske grunnlaget . Noen av påstanden e er
bevis e lig fakt iske feil. Hovedkonklusjonen gir beslutningstakerne et for upresist grunnlag til å fatte
beslutninger i saken.

I vurderingen av Sanila et al. (2017) tar jeg utgangspunkt i disse påstandene . Deretter undersøkes om
de vir kelig holder mål mot tall og andre opplysninger som framkommer i Sanila et al. (2017).

F akta og vurderinger
I offentlig forvaltning søker en å ha en klart skille mellom fakta og vurderinger.

Å vurdere noe feil eller mangelfullt , vitner om dårlig dømmekraft og kan være alvorlig nok. Men
saker kan være vanskelige og komplekse . D et ofte er stort r om og aksept for feilvurderinger .

Å pre sen tere faktiske feil er mye mer alvorlig , blant annet fordi dette truer tilliten til vår forvaltning .
Vi må kunne stole på det som offentlige myndigheter legger fram. Hvor alvorlig de faktiske feilene er,
avhenger blant annet av sakens betydning og av i hvor stor grad faktafeilene kan få innvirk ning på
utfallet av en sak.

Den aktuelle figuren med kommentarer finner en i et kapittel med overskriften 3. Kriterier , Sanila et
al. (s. 10 - 29 ) . Det som omtal es i dette kapitlet er å oppfatte som faktaopplysninger. Dette
understrekes enda sterkere ved at neste kapittel har overskriften 4. Vurdering av lokasjonene , Sanila
et al. (s. 30 - 43 ) .
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Gjennomgang av påstander
Påstandene må vurderes i sin helhet, men for å kunne gjøre det må vi samtidig studer e
enkeltelementer i framstillingen :

Tendensiøs utvelgelse ?

De aktuelle kommentarene i Sanila et al. ( s. 27 ) må vurderes sammen med Figur 3 - 10 på den samme
side. Det er påfallende at den grafiske framstillingen stopper etter 3 timer. På dette tidspunktet viser
figuren at omtrent alle innbyggerne når til fram til et sykehus i Sandnessjøen og Mosjøen . Figuren
viser at omkring 13 000 innbyggere ikke klarer å nå Mo i Rana innenfor denne tiden. Hvorfor viser
ikke figuren når alle innbyggerne når fram til et eventuelt sykehus i Rana? Samtidig påpekes det te i
k ommentaren:

« I forhold til de korteste reisetidene så er det Mo i Rana pga. av sin
befolkningsstørrelse som når flest innbyggere », Sanila et al. (s. 27)

Det poe ngteres altså at et sykehus i Rana når flest av innbyggerne med korte reisetider , men en
unnlat er å vise hvor lenge det tar for de med lengste reisetidene å komme fram til sykehuset. Ifølge
Sanila et al. (s. 13 ) og (s. 31 ) vil dette utgjøre 12 900 innbyggere.

E n kan derfor spørre om ikke dette er en tendensiøs utvelgelse av f aktaopplysninger? Vil en ikke gi
lese ren mulighet til å se disse sammenhengene?

Vanlige analyseverktøy?

I Løvås (s ide 48 - 57) er beskrevet flere vanlige analyseverktøy for behandling av den type
datamateriale som kjøretidsberegningene for de ulike alternative representerer. Jeg savner bruk av
slike analyseverktøy i sammenligningen av alternativ ene. Selv om en begrenser bruken av faguttrykk,
bør en likevel komme inn på begreper som sentralmål og spredningsmål (Løvås s. 48 - 5 7). Dette er
uttrykk som skal være kje nt allment kjent i befolkningen.

Spesielt hadde det vært interessant å få belyst når 75% og 90% av innbyggerne klarer å nå
sykehusalternativene, henholdsvis øvre kvartil og 90 - prosentilet (Løvås s. 49 - 50). Boksplott er et
annet analyseverktøy som me d ford el kunne ha vært brukt (Løvås s . 50).

I stedet for presise faguttrykk kan en lese setninger som:

« På en annen side så blir både Korgen og Mo i Rana "hengende noe etter" ved de
lengste reisetidene » ( Sanila et al. s. 27)

«Hengende noe etter» blir her en lite faglig og svært upresis formulering. Seinere skal vi også se at
dette uttrykket er direkte misvisende for den aktuelle situasjonen.

En kan spørre om ikke mangelen på presise analyseverktøy er grunnen til at kommentaren i Sanila et
al. (s. 27) også inneholder faktiske feil:

Relativt liten forskjell?
Vi undersøke r påstanden « Figuren viser at det er relativt liten forskjell mellom de ulike
lokaliseringene i forhold til hvor stor andel av befolkningen på Helgeland som kan nås (særlig i forhold
til leng ste reisetidene). »
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Ifølge Sanila et al. (s. 1 3 ) vil det i 2040 bo 80 625 innbyggere på Helgeland. Figuren viser at ca. 67 000 ,
innbyggere når et sykehus i Mo i Rana innenfor tre timer (Sanila et al. s. 27 ) . Bruker en o pplysningene
(Sanila et al. s. 31 ) om at 84% av innbyggerne når sykehuset innen 3 timer, vil det si 67 725
innbyggere.

Figuravlesning sammenholdt med opplysninger i Sanila et al. (s. 36 ) vis er at 97% av innbyggerne og
dermed 78 206 innbyggere når Mosjøen innen 3 timer. Mo sjøen dekker alts å 13% flere av
innbyggerne på Helgeland innenfor 3 timer enn Mo i Rana. Dette utgjør i alt 10 481 innbyggere og er
en stor relativ forskjell .

Figuravlesning sammenholdt med opplysninger i Sanila et al. (s. 31 ) viser at 99 % av innbyggerne og
dermed 79 919 innbyggere når Sandnessjøen innen 3 timer. Sandnessjøen dekker altså 15 % flere av
innbyggerne på Helgeland innenfor 3 timer enn Mo i Rana. Dette utgjør i alt 12 094 innbyggere og
representerer også en stor relativ forskjell. .

Enkel figuravlesning av den aktuelle figuren, Sanila et al. s. 27, viser at 67 725 innbyggere nå r fram til
Mosjøen på 129 minutter , altså samme antall som når fram til Mo i Rana på 3 timer. F orskjellen
mellom de to alternativene er altså på 51 minutter . Den relative forskjellen i reisetid , med
utgang s punkt i reisetiden til Mosjøen , vil være 39,5%. Dette er en stor relativ forskjell i reisetid.

Ifølge Sanila et al. (s. 41 ) når 84 % av innbyggerne Sandnessjøen innenfor to timer, altså samme andel
innbyggere som når Mo i Rana på 3 timer Den relative forskjellen i reisetid, med utgangpunkt i
reisetiden til Sandnessjøen, vil være 50%. Dette er en stor relativ forskjell i reisetid.

Så til påstanden « På en annen side så blir både Korgen og Mo i Rana "hengende noe etter" ved de
lengst e reisetidene bl.a. pga. avstanden til Brønnøysund mm ». La oss vurdere hva tall i rapporten
forteller om dette:

Når 84% av innbyggerne når Mo i Rana innenfor 3 timer, betyr det at 16 % av innbyggerne og dermed
12 900 innbyggere må bruke mer enn 3 timer. De tilsvarende tallene for Mosjøen er på 3% av
innbyggerne og 2 419 innbyggere. For Sandnessjøen er t allene 1% av innbyggerne og 806 innbyggere.

Ved en lokalisering i Mo i Rana vil over 5 ganger så mange få lengre enn 3 timer til sykehus enn om
sykehuset bli r lagt til Mosjøen. Ved en lokalisering i Mo i Rana vil 16 ganger så mange få lengre enn 3
timer til sykehus enn om sykehuset blir lagt til Sandnessjøen . De relative forskjellene er altså så store
mellom en lokalisering i Mosjøen /Sandnessjøen og en lokalisering på Mo i Rana , at prosentregning
ikke gir særlig mening.

Påstanden om relativt liten forskjell mellom plasseringsalternativene finner verken dekning i figuren
eller i de tallene som er referert teksten. Videre er påstanden om at Mo i Ra na blir "hengende noe
etter" ved de lengste reisetidene direkte misv isende for å beskrive det som er sakens realiteter. De
siterte påstandene kan derfor ikke karakteriseres som noe annet enn alvorlige faktiske feil.
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Konklusjon

Lokaliseringssted for n ytt sykehus for Helgeland berører helse , liv og trygghet for hele befolkning en
på Helgeland . Dette understreker alv orlighetsgraden i denne saken. Desto viktigere er det at
analysene som valget av plasseringssted skal bygge på , må tilfredsstille høye faglig e mål.

Den mangel på bruk av presise statiske analyseverktøy , som rapporten synes å tyde på, er alvorlig. At
e n hovedkonklusjon inneholder faktiske feil , stiller rapporten i et enda dårligere lys.

Befolkningen på Helgeland vil være tjent med at b åde ta llgrunnlaget i Sanila et al (2015) og Figur 3 - 10
Sanila et al (s . 27) blir gjenstand for nye analyser . Slik saken nå framstår, vil det bryte med både
forsvarlighetsprinsippet og utredningsprinsippet som gjelder i norsk forvaltning , om ikke dette skjer.
Saken om lokalisering av nytt sykehus på Helgeland bør bygge på solide faglige utredninger.

Mosjøen, 18 . januar, 2018

Torger Johannes Nilsen
Master i matematisk analyse

Styremøte Helse Nord RHF
28FEB2018 - innkalling og saksdokumenter

side 105



6

Bibliografi
1) Sanila K.P, Rydland H, Berge Ø, M. Kvisselien G.(2017) Rapport Helgelan dssykehuset 2025

– Anbefaling av utredningsalternativer . Utgitt av C O WI og WS P
2) Løvås, G. (2015). Statistikk for universiteter og høgskoler . Oslo: Universitetsforlaget

Styremøte Helse Nord RHF
28FEB2018 - innkalling og saksdokumenter

side 106




