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Fra: Ole-Gerhard Rinø[
Sendt: 14.11.2022 12:31:33
Til: Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no)[RHF-Postmottak@helse-nord.no]
Tittel: vs Helgelandssykehuset 2028 

Hei.
 
I forbindelse med Helseministerens besøk 15.11 til Helgeland, og sykehusene her, så har Alstahaug 
Arbeiderparti utarbeidet et notat/skriv. I dette skrivet stilles det noen spørsmål til dere som 
beslutningsmyndighet, og som vi ønsker blir svart ut på en solid og god måte. Dere har en god tradisjon 
for nettopp det. 
 
Ber derfor om at notatet/skrivet videresendes til styret/styremedlemmer i Helse Nord
 
På forhånd tusen takk.
 
Med vennlig hilsen

Ole-Gerhard Rinø
lærer

sandnessjoen.vgs.no
 

 
 

ADVARSEL: Denne eposten kommer fra utsiden av din organisasjon. Ikke klikk på lenker eller åpne 
vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. 
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Notat – innspill til Helseminister Ingvild Kjerkol -  Arbeid med Helgelandssykehuset 2028. 
 
Alstahaug Ap er meget fornøyd og glad for at Helseminister Ingvild Kjerkol tar turen hit til vakre 
Helgeland, og vi gleder oss allerede til neste besøk. Vi er også meget tilfredse med at statsminister 
Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol begge har bekreftet at helseminister Høies vedtak, 
datert 27.01.20 skal ligge fast.   
 
Befolkningen på hele Helgeland, og i et beredskapsmessig hensyn til de maritime næringene, er helt 
klart best tjent med et hovedsykehus lokalisert sentralt på Helgeland, og ved kysten i Sandnessjøen. I 
1997 frontet en Ap ledet regjering dette standpunkt, og i 2020 gjorde en Høyre ledet regjering det 
samme vedtak. En avgjørende viktig årsak til at Rana både i 1997 og i 2020 ikke ble valgt som 
hovedsykehus, er Ranas geografiske beliggenhet, helt nord på Helgeland og på innlandet.  
 
Det er også viktig for Alstahaug Ap å signalisere støtte til vedtak vedrørende Helgelandssykehuset 
2028 gjort av Nordland fylkesting, i desember 2019 og i oktober 2022.   
 
Vi har 2 Spørsmål/innspill, som vi mener står uavklart, og som trenger avklaring av 
Helseminister/Helse Nord. 
 
Spørsmål 1:  
I lys av at prosessen Helgelandssykehuset 2028 har avklart at hovedsykehuset skal ha den bredeste 
fagporteføljen, hvordan mener Helseminister/Helse Nord at foretaksledelse og stab må organiseres, 
for at Helgelandsykehuset som organisasjon skal kunne fungere optimalt?  
 
Hvorfor mener Alstahaug Ap spørsmålet om lokalisering av ledelse/stab er viktig og må svares ut?   
Først og fremst handler det om at hsyk må organisere seg slik at det opprettes en smidig, effektiv og 
kvalitativ best mulig ledelsesstruktur/foretaksledelse. Spesielt viktig er dette i lys av driftsmessige 
utfordringer som Helse Nord og Hsyk nå står i. Det er også grunn til å stille spørsmål med om 
gjennomføringsviljen til å flytte ledelsen og stab er til stede, jmf vedtak. 
  
Det er riktig at administrerende direktør og noen flere i foretaksledelsen er lokalisert ved 
hovedsykehuset. Det er også riktig at enkelte i stab er lokalisert til hovedsykehuset. Er dette godt nok 
jmf vedtak fra januar 2020? I 2019 henvendte hsyk seg til Mo Industripark med spørsmål om å få leie 
kontorlokaler til ledelse/stab for 70 ansatte. Beskrevet arealbehov den gang var 2000 kvm. Denne 
henvendelse forteller noe om hvordan hsyk den gangen klokelig planla og arbeidet for en 
samlokalisering av ledelse/stab. Henvendelsen forteller også noe om omfang/størrelse på 
ledelse/stab i organisasjonen til hsyk. I 2021 valgte hsyk innføring av «klinikkledelse,» noe som gav en 
ytterligere øking av personell i og rundt organisasjonens ledelse. Alstahaug kommune har gjentatte 
ganger kontaktet hsyk for å finne egnede arealløsninger for ledelse/stab og har flere tusen m2 
tilgjengelig som kan stilles til disposisjon. Hsyk har, utrolig nok, ikke valgt å besvare disse 
forespørsler. Nå vurderer hsyk å sette opp/bruke brakker som løsning for arealbehovene ved 
hovedsykehuset.  
 
I styringsdokument konseptfase steg 1, vedtatt av Helse Nord, på side 39 står følgende: «Det er 
naturlig å inkludere sentrale kliniske og stabsfunksjoner i foretaksledelsen, slik omtalt i avsnittet 
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hovedkontor.» Denne setning gir et viktig signal om at stab og ledelse skal/må organiseres slik at de 
kan samarbeide tett, samt være tilknyttet hovedkontoret.  På side 40 i samme dokument står det 
beskrevet at klinikkledelse stiller krav til ledere på nivå 1 og 2 om tilstedeværelse på alle lokasjoner. 
Kan formulering på side 40 leses slik at sentrale stabsfunksjoner og ledelse ikke trenger 
samlokaliseres til hovedsykehuset, fordi hsyk har gjennomgående klinikkledelse? Mye tyder på at 
Hsyk planlegger for at hovedtyngde av ledelse, stab og støttefunksjoner i framtiden ikke trenger være 
samlokalisert for at samarbeid skal fungere optimalt. Gitt at dette er riktig, vil sentrale stab og 
støttefunksjoner fortsette å ha sin fysiske lokalisering i Rana. Ledelsen derimot, har sitt hovedkontor i 
Sandnessjøen.   
 
På tre år har hsyk endret tankesett, fra å prioritere samlokalisering i 2019, til dagens situasjon. 
Hvorfor er det blitt slik?  Oppnår hsyk med «dagens» ønskede organisering, en optimal fungerende 
foretaksledelse? Spørsmålet er i aller høyeste grad berettiget. I dagens krevende drifts- situasjonen, 
blir det avgjørende viktig at Helse Nord grundig svarer ut spørsmålet, om hvordan samlokalisering av 
stab og ledelse ved framtidig hovedsykehus skal organiseres.  
 
Det er riktig at forretningsadressen er endret fra Rana/Selfors til Sandnessjøen i 
Brønnøysundregistret. Men i alle andre HSYK datasystemer står det enda Selfors, og dette til tross for 
at det var pålagt endret innen mars 2022. Eks er økonomi, kommunikasjon, drift og eiendom. 
Hvorfor gjøres ikke denne endringen? Manglende gjennomføringsvilje virker dessverre være ett av 
flere svar.    
 
Spørsmål 2. 
Selv om det vil ta tid, har vi stor tillit til at Helse Nord med tiden får kontroll på driftsmessige 
utfordringer. Når Helse Nord i framtiden er klar for å gjøre investeringer, hvordan skal 
prioriteringsrekkefølge være, og hvordan skal fordelingen av den økonomiske rammen være på de 
ulike lokasjoner i hsyk?   
 
Signaler gitt til befolkningen på Helgeland har gjennom lang tid vært krystallklar. Investeringene ved 
Hovedsykehuset må tas før investeringer i Rana. Dette syn deles av Alstahaug Ap. 
 
Da Helse Nord gjorde strukturvedtaket i desember 2019 uttalte daværende direktør i Helse Nord, 
Lars Vorland, på pressekonferansen, og separat til Helgelands Blad: «Vi ønsker å bygge nytt» (i 
Sandnessjøen), og begrunnet det grundig. Hans ideer var et nybygg på 25 000 – 30 000 kvadratmeter. 
 

Finansminister Vedum (Sp), uttalte til Helgelands Blad 2. juli i år: «Å bygge nytt i Sandnessjøen har 
vært intensjonen hele tida». Ledelsen i Helse Nord har fulgt opp gjennom gjentatte ganger å 
understreke at investeringene i Sandnessjøen skal tas først, hovedsykehuset skal ha størst faglig 
innhold, praksis-plasser for legestudenter skal inn i hovedsykehuset.  

I Rana så Vorland begrenset behov for investeringer. Han begrunnet det med at det i Rana er gjort 
investeringer i operasjonsstuer de siste årene, og sykehuset var fullstendig renovert på slutten av 90-
tallet, og at sengeområdene nok ikke er tilpasset dagens situasjon. Dette vil både være et spørsmål 
om funksjonalitet og hvilke ressurser en har til disposisjon, sier Vorland.  
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Nå diskuteres det i hsyk en framtidig investering på ca. 800 millioner ved sykehuset Rana blant annet 
til nybygg.. Dersom denne investering blir realisert, så tyder mye på at det ikke blir nybygg ved 
hovedsykehuset. Behovet for nybygg ved hovedsykehuset er meget godt begrunnet.   

Alstahaug arbeiderparti vil avslutningsvis minne om at Rana kommune 16.10.20 mottok et brev fra 
daværende helseminister Høie. I brevet presiseres det at prosesser som nå skal gjennomføres vil 
innebære endringer for sykehuset i Mo i Rana. Endringene må skje innenfor føringer som ble gitt i 
foretaksmøtet i januar 2020. 
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