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Fra: post@vefsn.kommune.no <post@vefsn.kommune.no>
Sendt: Tuesday, October 25, 2022 3:16:50 PM
Til: Inger Lise Strøm 
Emne: Brev fra Vefsn kommune 
 
 

Vår ref 2022/1307

Vennlig hilsen 
Berit Hundåla | ordfører 
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Styremedlemmene i Helse Nord 

 

Dato: 25.10.2022 

 Saksb: Berit Hundåla  
  Telefon:  
 Saknr:2022/1307-66   
 Deres ref: 
 
Tilbakemelding på brev fra Helgelandssykehuset - styresak 154/2022/11 
 
 
Vefsn kommune viser til brev datert 12.10.22fra Helgelandssykehuset HF over status som gjelder 
iverksetting av strukturvedtaket Nye Helgelandssykehuset. Vefsn kommune ønsker i den forbindelse 
å kommentere innholdet i brevet og flere av de punktene som Helgelandssykehuset HF redegjør i 
vedlegg til brev. 

Vefsn kommune viser også til Nordland fylkestings enstemmige vedtak i sak 143/2022, 17.10.2022.  

Vefsn kommune støtter Nordland fylkesting i at dagens organisering må fortsette inntil ny 
sykehusstruktur på Helgeland er på plass, med de forutsatte investeringene. Ingen av dagens 
funksjoner må legges ned eller flyttes før de bygningsmessige investeringene er fullført.  

I brevet står det følgende: 

«Bygningsmessige tilpasninger for å bygge opp fagmiljø som skal flyttes fra Mosjøen til 
Sandnessjøen, og for å sikre en god og effektiv drift ved alle lokalisasjoner er nødvendig også for at 
foretaket skal kunne styrke sin bæreevne og gjøre det organisatoriske utviklingsarbeidet som kreves 
for å realisere strukturvedtaket fullt ut» 

Vefsn kommune registrerer at fagmiljøet i Mosjøen er planlagt flyttet til Sandnessjøen.  Pr i dag har 
ikke Sandnessjøen sykehus tilgjengelige arealer til å ta imot fagmiljøer fra Mosjøen. Det er en 
selvfølge at nødvendige, funksjonelle lokaler er på plass før en flytting av fagmiljøene foretas.   

Vefsn kommune er kjent med at det, i etterkant av Høies vedtak, er ervervet mye ekstra areal i Mo i 
Rana. HSYK har nettopp kjøpt tannhelsetjenestens lokaler til en pris av 4, 3 millioner. Det må være 
betimelig å spørre om dette er en fornuftig investering sett i lys av dagens økonomiske situasjon.  

I våre møter med HSYK har vi stilt spørsmål om hva et nytt tilbygg skal brukes til. Svaret på det er at 
man skal ha sengepost(er). På spørsmål om hva dagens areal skal brukes til har svaret vært at det 
skal brukes til polikliniske tjenester. Hvilke polikliniske tjenester det er snakk om har vi ikke fått svar 
på. Vefsn kommune lurer også på hva man skal bruke den ekstra sengekapasiteten til? 

Vefsn kommune har behov for å kommentere flere av punktene Helgelandssykehuset HF har 
redegjort for i vedlegg til sak. 
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Punkt 4, kulepunkt 1 i vedlegget står det følgende: 

«Prosessen med å utrede det framtidige somatiske tilbudet i Mosjøen startet i februar 2022. Pr. 
oktober 2022 er sluttfasen nådd for en omfattende medvirkningsprosess som innbefatter kommunene 
Vefsn, Grane og Hattfjelldal, fastlegene i de samme kommunene, brukerutvalget og ansatte i 
Mosjøen» 

Vefsn kommune har hatt 3 av 4 planlagte møter med prosjektgruppa HSYK der agendaen har vært 
vedtakspunkt 4 i Høies vedtak. 

Vefsn kommune og HSYK har ikke en lik oppfatning av hva ordet medvirkning innebærer. Vefsn 
kommune har tidligere sendt brev til styret i HSYK og Helse Nord der kommunen har beskrevet 
hvordan man har opplevd disse møtene. HSYK har vært tydelig på at man egentlig ikke hadde behøvd 
å ha disse møtene på grunn av at det er de som skal ta beslutningene. Det er for så vidt korrekt, men 
vedtakspunkt 4 innebærer at man skal utrede samlokalisering med kommunale helsetjenester. Dette 
innebærer at man burde vært likeverdige parter noe man fortsatt ikke opplever selv etter 
tilbakemeldinger. 

Det skrives at det har vært møter med fastleger. Fra Vefsn kommune har det deltatt fastleger på to 
av møtene, en på hvert møte. På det siste møtte ingen leger fra Vefsn. De som har vært til stede 
opplevde ikke å bli møtt på en god måte. Det var enveiskommunikasjon fra HSYKs side og innspill fra 
legene ble ikke tatt på alvor.   

Vefsn kommune har flere ganger løftet inn problemstillinger rundt pasientforløp spesielt når det 
gjelder kronikere og de akutte indremedisinske forløpene. Vi har enda ikke fått noen 
tilbakemeldinger på hvordan HSYK skal sikre et fortsatt godt tilbud for kronikere og ikke minst 
hvordan man skal sikre at pasientsikkerheten blir ivaretatt i forhold til de akutte forløpene. 

Kulepunkt 2: 

«Styret vedtok i sitt møte den 23.08.22. at administrasjonen skulle komme tilbake med et forslag på 
det framtidige tilbudet i Mosjøen så snart som mulig. Dette planlegges presentert for styret ultimo 
2022/primo 2023» 

Vefsn kommune har i flere møter bedt om å få vite når HSYK tenker å legge fram styresak over hva 
som skal være igjen av spesialisthelsetjenester i Mosjøen. Etter påtrykk fra oss ga HSYK oss denne 
informasjonen. Bekymringen er at HSYK vil ta ned døgnberedskapen på sykehuset i Mosjøen så snart 
et vedtak foreligger. På konkret spørsmål har HSYK så langt unngått å svare. 

Kulepunkt 3: 

«Det arbeides intensivt med kommunene for å få en avklaring av hvilke tjenester vi kan samarbeide 
om og/eller samlokalisere. Intensjoner vedrørende samlokalisering skal avklares i løpet av 2022. 
Endelig beslutning om samlokalisering gjøres i forprosjektfasen» 

Vefsn kommune har kommunisert at det er viktig at vi vet hva som blir igjen av 
spesialisthelsetjenester før vi kan gå videre med dette punktet. Signalene Vefsn kommune får fra 
HSYK er svært vage, det eneste de har vært tydelig på at de ikke skal ha noe bemanning på døgn i 
Mosjøen.  
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Det har i tillegg flere ganger blitt kommunisert i møtene at HSYK utfører for mange kommunale 
helsetjenester. Av erfaring vet vi at sykehusforbruket er høyere i vertskommuner for sykehus og at 
det kan være særskilt høyt innen enkelte fagområder. På konkret spørsmål om hvilke fagområder vi 
har overforbruk på fikk vi til svar at vi ikke kunne få denne informasjonen det oppleves som spesielt 
og ikke minst oppfattes det som arrogant.  

Kulepunkt 4: 

«Gjennom et utredningsarbeid i klinikk for psykisk helse og rus er det avklart at klinikkens behov for 
somatikktjenester i hovedsak knytter seg til noe indremedisin og laboratorietjenester. Øvrige 
somatiske tjenester tilbys disse pasientene gjennom fastlegesystemet og gjennom et 
spesialisthelsetjenestetilbud likt det den øvrige befolkningen får» 

I møter med HSYK har Vefsn kommune uttrykt bekymring for at HSYK ikke vil sette inn tilstrekkelig 
med somatiske helsetjenester for å sikre et godt tilbud innen psykisk helse og rus.  Vi har uttrykt 
bekymring særskilt innenfor døgn voksne som har størst behov for somatiske helsetjenester. Vi 
opplever ikke å bli trygget i at HSYK planlegger å sikre indremedisinsk ressurs som kan dekke noe av 
behovet for somatiske helsetjenester. I tillegg er det en bekymring rundt at man legger all aktivitet 
innen psykisk helse- og rus i sykehuskroppen. Det innebærer at det blir svært lite plass til somatiske 
helsetjenester. 

Kulepunkt 7: 

Vefsn kommune er kjent med at det er utarbeidet en strategi for prehospitale tjenester. Vi har flere 
ganger, både skriftlig og muntlig, stilt spørsmål om hvilken utredning som ligger til grunn for at det 
skal være 2 ambulanser i Mosjøen. I redegjørelsen står det at utredningen er startet. Dette er en 
utredning vi er ukjent med. Dette har stor betydning for pasientsikkerheten i befolkningen vår. En slik 
utredning bør inkludere den kommunale helsetjenesten da det har innvirkning på vår legetjeneste og 
legevakt. Konsekvensen her kan bli svært stor for primærhelsetjenestene i kommunene. 

Kulepunkt 8: 

Vefsn kommune savner her en likeverdig behandling av VID universitet. Historisk sett var det Nord 
universitet som la ned desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen. Etter et svært godt arbeid 
fra HSYK og VID universitet ble den startet opp igjen.  

Generelle tilbakemeldinger:  

Helgelandssykehuset HF er i en svært alvorlig økonomisk situasjon.  I tillegg har foretaket store 
utfordringer knyttet til kvalitet, spesielt til ventelister og fristbrudd. Helse- Nord og HSYK må rette 
innsatsen mot alle utfordringene i foretaket.  

Vefsn kommune mener at byggeprosjektet og struktur – og organisasjonsprosjektet må henge 
sammen av hensyn til befolkningen på hele Helgeland. Hvis struktur – og organisasjonsprosjektet 
gjennomføres uavhengig av byggeprosjektet, vil tilbudet om trygge og gode helsetjenester til 
Helgelands befolkning stå i fare.   
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Fra flere ansatte kommer det sterke bekymringsmeldinger spesielt knyttet til rekruttering. I Mosjøen 
har vi en rekke funksjoner som er viktig for hele Helgeland. Det er viktig at man i interimsperioden nå 
klarer å stabilisere ansatte og de funksjonene vi har i foretaket. Konsekvensene ved flytting av tilbud 
der sykehuset i Mosjøen har Helgelandsfunksjon må vies stor oppmerksomhet. Spesielt må det 
vurderes hvilke konsekvenser en flytting vil ha for å beholde og rekruttere fagfolk.  En slik 
konsekvensvurdering er ikke foretatt. 

Vefsn kommune videre til Fylkestinget sitt vedtak og ber Helse Nord ta hensyn til det.  

 

 
Med hilsen 
 
Berit Hundåla 
ordfører 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert 

 
 
Kopi til: 
Cecilie Daae 
 

 
 
Vedlegg: 
Vedtak 143/2022 Fylkestinget  
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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 

Styremøte i Helse Nord RHF
23. november 2022 - innkalling og saksdokumenter

204



2 

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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