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Fra: Peter Arne Talseth < >
Dato: 25. oktober 2022 kl. 13:44:30 CEST
Til:  

Kopi: min.uio.no>
Emne: Brev til styret

 
Til orientering
 
Med vennlig hilsen
 
Peter Talseth
Ordfører
 
Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen

post@alstahaug.kommune.no
 

 
Se vår brosjyre
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Journalpost:22/95581 
Arkivsak: 21/3823-40 

FYLKESTINGSSAK 

Saksnummer Utvalg/komite Dato 
143/2022 Fylkestinget 17.10.2022 

Komite for plan og økonomi 17.10.2022 

Redegjørelse fra fylkesrådets nestleder Svein Øien Eggesvik om 
Helgelandssykehuset 

Fylkestinget i Nordland behandlet i desember 2019 sak 194/2019 «Ny sykehusstruktur på 
Helgeland – Helgelandssykehuset 2025». Helgelandssykehusets styre hadde i forkant av 
fylkestingets behandling vedtatt å legge sykehuset til Sandnessjøen mens administrerende 
direktør hadde innstilt på å legge sykehuset til Mo i Rana. 

Fylkestinget la i sin behandling til grunn at styret i Helgelandssykehuset ønsket ett sykehus i 
Sandnessjøen. Samtidig understreket fylkestinget viktigheten av et akuttsykehus i Mo i Rana 
- og at det ortopediske miljøet ved sykehuset ble videreutviklet i ny sykehusstruktur. Begge 
sykehusene burde fortsatt ha et fødetilbud. Fylkestinget ba videre om at det burde vurderes 
et Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Mosjøen og en videreutvikling av det distriktspsykiatriske 
miljøet i Mosjøen med et tungt fagmiljø knyttet til psykiatri og rus. 

Fylkestinget ba i samme sak fylkesrådet om å ha en tett dialog med kommunene som mister 
sitt sykehus og sammen med kommunene vurdere avbøtende tiltak. Nedleggelse av 
sykehustilbud innebærer tap av statlige arbeidsplasser. Dette bør tas opp i den videre 
dialogen med statlige myndigheter om avbøtende tiltak. 

Fylkesordfører, 
Den 18. desember 2019, etter fylkestingets vedtak, behandlet styret i Helse Nord RHF 
Helgelandssykehuset 2025. Styret sluttet seg til fylkestingets vedtak om å opprettholde et 
akuttsykehus i Mo i Rana. Styrets strukturvedtak er samlet i vedtakspunkt 2. Jeg skal ikke 
bruke fylkestingets tid til å lese opp vedtaket. Vedtakspunktet er sitert i redegjørelsen som er 
lagt ut. 

«Strukturen på det somatiske tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset skal baseres på 
modellen med ett sykehus som etableres på to lokasjoner som følger: 

a) Helgelandssykehuset Sandnessjøen etableres som helseforetakets hovedsykehus med 
følgende funksjoner: Akuttsykehus med indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi 
med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i 
vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset). Det foreslås videre at Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen skal ha urologi, plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin, og 
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øre-nese-hals som krever sengekapasitet. 

b) Helgelandssykehuset Mo i Rana etableres som akuttsykehus: Indremedisin med 
akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, ortopedi med akuttberedskap, 
fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med 
Nordlandssykehuset HF). 

c) DMS i Brønnøysund planlegges som forutsatt. 

Helseforetakets hovedkontor og ledelse legges til hovedsykehuset i Sandnessjøen.» 

Styret i Helse Nord ba i tillegg om at Helgelandssykehuset i konseptfasen utredet etablering 
av poliklinisk somatikk-tilbud samlokalisert med kommunale helsetjenester i Mosjøen. 

Tjenestetilbudet i rus og psykisk helsevern på Helgeland er organisert gjennom 
distriktspsykiatriske sentre (DPS). Styrevedtaket forutsatte at denne organiseringen 
videreføres med DPS-er i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana. 

Foretaksmøtet 27. januar 2020, ved Helse- og omsorgsminister Bent Høye, sluttet seg til 
Helse Nord RHF sitt vedtak. 

Fylkesordfører, 
Først vil jeg si at fylkestingets vedtak ligger fast. Samtidig må jeg konstatere at økonomien i 
Helse Nord er utfordrende i kjølvannet av pandemien. 

Styret i Helse Nord RHF vedtok i møte 24. august i år å ikke iverksette nye større 
investeringer og å utsette lånesøknader til nye byggeprosjekter. Den økonomiske 
situasjonen hadde forverret seg i alle måneder før styremøtet i august. Styreleder Renate 
Larsen sa på vegne av styret at Helse Nord må få økonomisk kontroll. Styret har fulgt 
utviklingen og vært tydelig på at det er helt nødvendig at helseforetakene hver for seg, og 
foretaksgruppen Helse Nord samlet, får kontroll på driftsøkonomien. Styret har i alle 
styremøter gjentatt at konsekvensene av ikke å klare dette er utsettelse eller omprioriteringer 
av investeringer i foretaksgruppen. 

Da styret gjorde sitt vedtak i august om stopp i nye investeringer var avviket på over 500 
millioner kroner. Å utsette investeringer er ifølge styrelederen ikke et grep for å løse 
driftsunderskuddet – men et tiltak for å redusere risikoen for at Helse Nord går tom for 
penger. 

Iverksatte investeringer som Nye Hammerfest sykehus og Nye Narvik sykehus skal 
ferdigstilles. Vedtaket har umiddelbare konsekvenser for de prosjektene som ligger nærmest 
for realisering: Nye Helgelandssykehuset og Psykiatrisk sykehus i Tromsø. Selv om 
lånesøknaden for disse to prosjektene utsettes, forutsetter styret at arbeidet med prosjektene 
skal fortsette. Ifølge styreleder Renate Larsen betyr dette at begge prosjektene får bedre tid 
til å detaljplanlegge og kvalitetssikre konseptene. Sykehusstyrene vil fortsatt kunne beslutte 
hvilket konsept som skal velges. 

Styret i Helse Nord RHF hadde et ekstraordinært styremøte 16. september. Da hadde 
resultatet på en måned forverret seg med ytterligere 85 millioner kroner. 

Fylkesordfører, 
Prosessen med Nye Helgelandssykehuset har pågått lenge og skapt usikkerhet for 
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befolkningen på Helgeland. Spesielt er det stilt spørsmål til hvordan akuttberedskapen vil bli 
ivaretatt innenfor den nye strukturen. Denne usikkerheten er det Helse Nord sitt ansvar å 
svare ut. 

Fylkesrådet følger utviklingen tett og har i samarbeidsmøter og styreseminarer med Helse 
Nord tatt opp betydningen av å prioritere Nye Helgelandssykehuset. Vi har lagt vekt på Helse 
Nords regionale betydning som kompetansemiljø og Nord-Norges største arbeidsgiver. 
Enhver beslutning som Helse Nord gjør vil ha konsekvenser for utviklingen og attraktiviteten 
til lokalsamfunn i landsdelen. Fylkesrådet vil videreføre en tett og god kontakt med Helse 
Nord. Fylkeskommunen som regionalt demokratisk organ kan bidra i Helse Nords strategiske 
arbeid og bidra til samfunnsmessige gode løsninger i enkeltsaker. 

Jeg har forståelse for at Helse Nord er i en krevende økonomisk situasjon. Og jeg har tro på 
at Helse Nord skal få kontroll på økonomien. Det er en forutsetning for å kunne gjennomføre 
nye fremtidsrettede investeringer for å sikre et likeverdig helsetilbud i hele landsdelen. Da er 
fylkesrådets anbefaling tydelig: Nye Helgelandssykehuset først! 

17.10.2022 Fylkestinget 

Plan og økonomi komiteens innstilling ble lagt frem av saksordfører Sonja Alice 
Steen, Arbeiderpartiet: 

1. Nordland fylkesting beklager sterkt den vanskelige økonomiske situasjonen i Helse 
Nord RHF. Dette skaper usikkerhet om fremtidige investeringer og utvikling av 
sykehusene våre. 

2. Nordland fylkesting er bekymret for utviklingen av «Helgelandsykehuset 2025». For å 
sikre befolkningen på Helgeland forutsigbare og gode sykehustjenester er det viktig at 
dagens organisering fortsetter inntil ny sykehusstruktur på Helgeland er på plass, med 
de forutsatte investeringene. Det betyr at ingen av dagens funksjoner legges 
ned/flyttes før de bygningsmessige investeringene er fullført. 

3. Nordland fylkesting ber Fylkesrådet følge opp dialogen med Helse Nord 
RHF/Helgelandsykehuset, slik at befolkningen på Helgeland er sikret kvalitetsmessige 
gode sykehustjenester. 

Votering i plenum 

Plan og økonomi komiteens innstilling enstemmig vedtatt med 41 stemmer. 
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Permisjoner 
Rita Lekanger - Arbeiderpartiet 
Jim Jenssen Simonsen - Høyre 
Richard Dagsvik - Fremskrittspartiet 
Thomas Johansen - Miljøpartiet De Grønne 

FT 143/2022 

Vedtak 

1. Nordland fylkesting beklager sterkt den vanskelige økonomiske situasjonen i Helse 
Nord RHF. Dette skaper usikkerhet om fremtidige investeringer og utvikling av 
sykehusene våre. 

2. Nordland fylkesting er bekymret for utviklingen av «Helgelandsykehuset 2025». For å 
sikre befolkningen på Helgeland forutsigbare og gode sykehustjenester er det viktig at 
dagens organisering fortsetter inntil ny sykehusstruktur på Helgeland er på plass, med 
de forutsatte investeringene. Det betyr at ingen av dagens funksjoner legges 
ned/flyttes før de bygningsmessige investeringene er fullført. 

3. Nordland fylkesting ber Fylkesrådet følge opp dialogen med Helse Nord 
RHF/Helgelandsykehuset, slik at befolkningen på Helgeland er sikret kvalitetsmessige 
gode sykehustjenester. 
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 Journalpost:21/139405 

 Arkivsak: 21/22950-9 

 

  

FYLKESTINGSSAK 

Saksnummer Utvalg/komite Dato 

110/2021.16 
 

Fylkestinget 18.10.2021 
 

9. Uttalelse fra Senterpartiet, Rødt, Fremskrittspartiet, Høyre, 

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne - Landingsplass for 

SAR Queen ved nytt sykehus 

 

Landingsplass for SAR Queen ved nytt sykehus 

Fylkestinget i Nordland mener at et nytt hovedsykehus på Helgeland må 
tilrettelegges slik at SAR Queen kan lande uten problemer ved selve sykehuset. 

Innføringen av de nye redningshelikoptrene har vist at det er utfordringer med 

eksisterende landingsplasser ved flere av landets sykehus. I Namsos kan ikke SAR 
Queen lande ved sykehuset slik Sea King har gjort, men må nå lande ved Namsos 

lufthavn, 4 km unna sykehuset. Problemene skyldes svært stort lufttrykk, og avstand 
til andre bygninger og strukturer må være langt større enn hva som har vært 
nødvendig tidligere. Om situasjonen i Namsos har statsminister Støre sagt at 

Stortinget må bevilge penger til ny landingsplass ved sykehuset, og han er klar på at 
dette må skje for at innkjøpet av nye redningshelikoptre kan kalles en suksess, ifølge 

NRK. 

Tryggheten for befolkningen i Nordland henger tett sammen med at de løsninger som 
overordnet er valgt for den nasjonale redningstjenesten, også prioriteres i ny 

sykehusstruktur. Ved etablering av nytt hovedsykehus må det ikke velges 
suboptimale løsninger lik situasjonen beskrevet i Namsos, der redningshelikopter i 

kritiske situasjoner må lande på flyplass flere kilometer fra sykehus. Prosessen rundt 
nytt Helgelandssykehus har vært langvarig og grundig. Avstand til akuttfunksjoner for 
en spredt befolkning har vært en viktig faktor i modellen som nå er valgt. For å få et 

vellykket sluttresultat må også tilgjengelighet for redningshelikopter til det planlagte 
hovedsykehuset vurderes grundig og hensyntas. De nye SAR Queen-helikoptrene 

har et stort fortrinn i at de er de eneste helikoptrene som kan fly problemfritt mellom 
kaldt innlandsklima og mildt kystklima, men da må også landingsplass være plassert 
ved sykehuset for å unngå unødige forsinkelser. 

Det er en betydelig trafikkmengde langs kysten av Nordland. Næringer som havbruk, 
fiskeri, reiseliv, verftsindustri og olje og gass er store på Helgelandskysten. På 
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innlandet er det en stor og stadig voksende industri, omfattende skogbruk og en 

tungt trafikkert E6. Det er også stor økning i passasjer- og stykkgodstransport. Det 
nasjonale redningsapparatet settes dessverre regelmessig på prøve, og helikopter er 

en vesentlig innsatsfaktor ved uønskede hendelser. I dag er det ingen akuttsykehus 
mellom Levanger og Bodø som kan betjene SAR Queen. Antallet oppdrag med 
større helikopter er heldigvis relativt lavt, men det er en forventning om at fremtidens 

sykehusstruktur ikke legger begrensinger på mulighetene man har til å berge liv i de 
tilfeller der et større redningshelikopter må bidra i lokale hendelser. 

Når det haster som mest, er kortest mulig reisetid av stor betydning for befolkningen. 
Akseptabel reiseavstand vil også, gjennom å innby til forutsigbarhet og trygghet, 
være en fordel for rekrutteringen i kommunehelsetjenesten, spesielt for mindre 

sentrale kommuner. 

Fylkestinget i Nordland ber om at dette innspillet tas med i den videre prosessen 

rundt fremtidig sykehusstruktur på Helgeland. 

 
 

 

 

Karl-Hans Rønning 

Senterpartiet 

Per-Gunnar Skotåm 

Rødt 

Richard Dagsvik 

Fremskrittspartiet 
 

Beate Bø Nilsen 
Høyre 

Christian Torset 
Sosialistisk Venstreparti 

Håkon Møller 
Miljøpartiet De Grønne 

   
 

 

 

 18.10.2021 Fylkestinget 

 

 

Votering i plenum 
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Vedtak 

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt med 44 stemmer.  
 

(1 Fremskrittspartiet, Kassandra E.Bredrup Petsa innvilget permisjon). 
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