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Ordførerne er bedt om å svare på:

• Hvilken sykehusstruktur ønsker kommunen? Hvor bør sykehuset/sykehusene 
lokaliseres?

• Ved alternativet ett stort akuttsykehus og DMS-er (distriktsmedisinske senter), 
hvor bør det store akuttsykehuset lokaliseres?

• Hvis ett stor akuttsykehus ikke lokaliseres der kommunen primært ønsker (svar på 
forrige spørsmål), ønsker kommunene da ett stor akuttsykehus, ett akuttsykehus 
og DMS-er (tosykehusmodell)?



Anbefalinger i formelle organ



De gjenstående aktuelle modellene

• Adm. direktør i Helgelandssykehuset anbefaler to-sykehusmodell med to DMS

• Styret i Helgelandssykehuset har anbefalt ett-sykehusmodell med to DMS-er

• Nordland fylkesting har anbefalt en to-sykehusmodell med ett til to DMS

• Dagens struktur (0-alternativet) anses ikke aktuell



Befolkning og rekruttering



Fødselsraten svekkes med 3 %-poeng pr. år



Forventet gjenstående levetid for nyfødte



En av dem blir 100 år… !



Fremskriving av forsørgerbrøk

Rekrutteringsutfordringen blir ikke mindre i fremtiden

År 2018 2030 2040

Fors.brøk Justert Fors.brøk Justert Fors.brøk Justert

Bindal 2,3 1,3 1,6 1,0 1,4 0,9

Sømna 2,9 1,7 2,3 1,4 1,8 1,2

Brønnøy 3,8 2,2 2,9 1,8 2,3 1,5

Vega 2,5 1,5 1,8 1,2 1,5 1,0

Vevelstad 2,6 1,6 2,2 1,4 2,2 1,4

Herøy (Nordl.) 3,2 1,9 2,4 1,5 2,3 1,5

Alstahaug 3,4 2,0 2,4 1,6 1,9 1,3

Leirfjord 3,7 2,1 2,7 1,6 2,7 1,6

Vefsn 3,1 1,8 2,5 1,6 2,1 1,3

Grane 2,6 1,5 2,1 1,3 1,8 1,1

Hattfjelldal 2,3 1,5 2,1 1,4 1,8 1,3

Dønna 2,9 1,6 1,9 1,2 1,4 0,9

Nesna 3,6 2,1 2,5 1,6 2,1 1,4

Hemnes 2,7 1,6 2,3 1,4 2,0 1,3

Rana 3,6 2,1 2,8 1,8 2,3 1,5

Lurøy 2,7 1,6 2,2 1,4 1,8 1,2

Træna 4,0 2,6 3,3 2,3 2,4 1,8

Rødøy 2,8 1,6 2,0 1,3 1,6 1,1

Helgeland 3,3 1,9 2,5 1,6 2,1 1,4

Nord-Norge 3,7 2,3 2,8 1,8 2,3 1,6

Norge 4,1 2,6 3,2 2,2 2,7 1,9

Kilde: Samhandlingsbarometeret.no
Justert: Korrigert for andel uføre



Utvikling innleie helsepersonell
+88 % siste 5 år



Utvikling antall ansatte
+5 % siste 4 år



Utgangspunkt for prosessen med HSYK 2025

Rekruttere og beholde fagpersonell

• Innleie av helsepersonell: + 88 % på 4 år Merkostnad 130 mill. kr/år

• Gjelder både leger og sykepleiere

• Spesialisering innen medisin forsterker utviklingen  sårbare miljø

• Nord-Norge har store utfordringer med stabilitet i fastlegetjenesten
• Kortere varighet (3,8 vs 5,9 år), høyere turnover (12,8 % vs. 7,3 %)

• 70–80 % av medisinerstudentene er kvinner

• Behov for nasjonal opptrappingsplan

Nåsituasjon



Fremtidens utfordring

• Veksten i bemanning er ikke bærekraftig

• Finn løsninger som bremser veksten i behov

• Bygg desentraliserte utdanningstilbud

• Vern om utdanningsstillingene og tilby bredt 

fagmiljø



Faglige vurderinger



Fem drivere som vil endre helsetjenesten



Økt antall pasienter med kroniske lidelser

• Eldre og kronisk syke utgjør 5–10 % av 
pasientene

• De bruker ca. 50 % av sengekapasiteten i 
sykehusene

• Er ofte på sykehus og ønsker nærhet



Behovet for akuttjenester går ned

• Færre ulykker

• Flere dør av kreft enn av hjerte- og 
karsykdommer

• Fagpersoner i den prehospitale
kjeden er bedre utdannet, har 
bedre utstyr og kan starte 
behandling utenfor sykehus



Somatikk (fysisk helse) og rehabilitering



Mål: Differensierte og stabile fagmiljø

• Utredningskapasitet

• Behandlingskapasitet

• Utdanning 
• grunnutdanning leger og annet helsepersonell, 

• spesialisering

• Forskning og fagutvikling.  

• Pasientsikkerhet



Fordeler med ett sykehus

• Komplett samling av alle behandlingstilbud

• Større fagmiljø – mer attraktivt for fagfolk

• Pasientene får dekket samlet behandlingsbehov ett sted  Mindre reising

• Færre vaktlinjer for de ulike fagene: indremedisin, kirurgi, anestesi, føde, radiologi, lab

• Bedre tilgang på høyspesialisert utstyr

• Sykehus i sør: Redusere risiko for pasientstrøm ut av regionen, understøtter 
Universitetssykehuset Nord-Norge



Fordeler med to sykehus

• Nærhet og tilgjengelighet
• Behandle de vanligste tilstandene

• Tidskritiske tilstander

• Langvarige og sammensatte lidelser

• Kortere reisevei for store pasientgrupper, pårørende og ansatte

• Mindre risiko i interimsperioden

• Færre konsekvenser for lokalsamfunn

• Mindre ressurspådrag for prehospital tjeneste?



Tilgjengelig rehabiliteringstilbud

• Økt forbruk

• Stor variasjon i tilbudet til befolkningen

• Stor reiseavstand for pasient og pårørende

• Rammen på dagens avtale – ca. 220 mill. kr./år – hele regionen

• Dagens avtale løper ut 2020



Psykisk helse og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)



Dagens tilbud

Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Brønnøysund

Poliklinikk barn & unge Poliklinikk B&U Poliklinikk B&U Poliklinikk B&U

Poliklinikk voksne Poliklinikk voksne Poliklinikk voksne Poliklinikk voksne

Døgnbehandling B&U

Døgnbehandling voksne Døgnbehandling voksne

Døgnbehandling TSB

Ambulant akutteam Ambulant akutteam Ambulant akutteam Ambulant akutteam

Nevropsykologisk poliklinikk

Familieavdeling B&U

LAR-poliklinikk

FACT-team
Nåsituasjon: 
• Stor variasjon i tilgang til tjenester, målt som forbruk
• Rekrutteringsutfordringer: Psykiatere, psykologspesialister



• Akuttilbud

• Avstandsoppfølging

• Pasienter med sammensatte og langvarige behov

• Integrering mellom somatikk og psykisk helse / TSB

• Døgntilbud integreres med somatikk

• Videreføring av DPS poliklinikk- struktur

Fremtidens utfordring



Prehospitalt område



• Preshospitale ressurser må tilpasses ny sykehusstruktur

• Ambulansetjenesten må møte framtidas kompetansebehov

 Enda mer teknologi flyttes ut i ambulanser og understøtter det utadvendte sykehus

• Økt samarbeid med kommunehelsetjenesten

• Økonomiske rammer for å møte endringer

Prehospitale akuttmedisinske tjenester HSYK



Fødetilbudet



Dagens organisering på Helgeland

• Fødeavdeling i Sandnessjøen og Mo i Rana 

• Fødestue i Brønnøysund

• Poliklinisk tilbud for gynekologiske pasienter i Mosjøen

Fødsler på Helgeland

- Negativ utvikling både nasjonalt og regionalt

- 28 % nedgang på Helgeland fra 1980 

- 35 % nedgang i Nordland fra 1995

- 2018: 699 nye borgere på Helgeland, ble 624 av disse født på Helgelandssykehuset

- Sommeravvikling og sommerstengning



Arbeidsgruppens anbefaling

- Arbeidsgruppen anbefaler at man i framtidig modell på Helgeland samler fødetilbudet i ett felles 
fagmiljø. I denne modell inngår opprettholdelse av fødestua i Brønnøysund. Arbeidsgruppen 
anbefaler ikke opprettelse av flere fødestuer på Helgeland, men ser at man kan benytte DMS i 
svangerskapsomsorgen og eventuelt følgetjenesten for jordmødre.

- Mange gravide og fødende i Helgelandssykehusets nedslagsfelt har allerede i dag lang vei til 
fødeavdeling. Forutsetningen for å lykkes med modellen med en felles fødeavdeling på Helgeland, 
er at tilgjengeligheten for flest mulig av pasientene bli best mulig. Prehospitale tjenester og e-
helseteknologi kan i begrenset grad oppveie for ulempen med lang transport for fødekvinner.

- Arbeidsgruppen vil påpeke at en felles fødeavdeling forutsetter omfattende investeringer i 
bygningsmasse både mht tekniske føderom og tilbud for overnatting for ventende, pårørende og 
barselpasienter. Ingen av dagens fødeavdelinger er rustet til å ta imot alle fødekvinner på 
Helgeland på helårsbasis.



Alternativ

• Beholde dagens struktur inntil fødselstallene gjør det naturlig å endre struktur og 
tilbud

• Følge fagfolkets anbefaling om å samle alt i ett sykehus



Samhandling med kommuner og fastleger 



Samhandling

Økt bruk av følgetjeneste

Økt rekrutteringsbehov

Mer ressurser/pasient

Økt belastning på prim.h.tj.

Enklere med ett sykehus for 
pasienter med 
sammensatte behov?

Kommunenes oppgaver og ressurssituasjon

Rekruttering fastleger

Økt avstand til sykehus kan 
svekke rekrutteringsevnen 
til kommunen

Ulikt syn på DMS-enes 
betydning

Andre komm. tjenester

Flyttestrøm med 
inntekt>gjennomsnitt vil 
påvirke kommunale 
inntekter

Størst betydning for Vefsn 
og Alstahaug



Helsefellesskap

- Pasientene skal ikke oppleve å være 
kasteballer mellom sykehus og 
kommuner. 

- 19 helsefellesskap for bedre 
samarbeid. 

- Disse fire sårbare pasientgruppene 
skal prioriteres: Barn og unge, 
personer med alvorlige psykiske 
lidelser og rusproblemer, skrøpelige 
eldre og personer med flere kroniske 
lidelser. 



Teknologisk utvikling

• Mer av behandlingen skal skje utenfor 
sykehus og hjemme hos pasienten

• Kunstig intelligens (AI) vil modernisere 
flere behandlingsmetoder

• Mer kostnadskrevende å dublisere
med.teknisk utstyr i 2 akuttsykehus

• Rask teknologisk utvikling med 
rekkevidde vi i dag ikke overskuer



Et fremtidsrettet DMS 

Etablering av desentrale tilbud ved DMS vil dekke et stort behov hos pasientene, 
ikke minst hos eldre og de med kroniske sykdommer. 

Innholdet i DMS-ene må defineres nærmere i konseptfasen.



DMS – Innhold

• Polikliniske tilbud - kardiologi, kirurgi 
(små inngrep og sårpoliklinikk), 
ortopedi, ØNH, dialyse, generell 
indremedisin, dialyse, pediatri, onkologi 
(cellegiftbeh.), hud- og lysbehandling, 
nevrologi, radiologi

• Intermediærseng/-post 

• Kommunale korttidsplasser (KAD)



DMS – nært, helhetlig tilbud i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten

Aktuelle brukere
• Kronikere og eldre

• Pasienter med behov for poliklinisk tilbud 
for sykdommer i lunge, hjerte- og kar, 
nyre, diabetes og kreft

Dimensjonering
• Befolkningsgrunnlag 

• Behov for spesialisthelsetjenester

• Avstand til sykehus (struktur og lokalisering)

• Tilgang til spesialister

Kan en by av Mo i Ranas størrelse ha stort DMS, og 1-1,5 time vei til akuttsykehus?



Avstander



Avdeling Vefsn, Mosjøen

Hattfjelldal

Vennesund (Sømna)

65 km
59 min

AVSTANDER
LANDEVEI
(en vei)

Avdeling Mo i Rana

92 km
77 min

Helgelandssykehuset HF

Avdeling Sandnessjøen

238 km

Tjongsfjord, Rødøy

121 km

87 km



Andre deler av landet er mer vant til lengre reisetid til jobb





Tidsavstand bilvei og %-vis andel befolkning
Kilde: SSB og NVDB



KYSTKOMMUNER
Tid til sykehus bilveg og kombinasjon bilveg/ambulansebåt
Kilde: SSB og NVDB



Prehospitale tjenester og pasienttransport
- estimat effekt av endring i årlig reiseavstand – pasienter og pårørende

7 300 km/50 000 000 km = ca. 15 %
Utgjør ca. 2 900 tonn CO2



tt:mm tt:mm tt:mm

År Mnd Antall Sum Gj.snittlig Lengste

stengninger varighet varighet varighet

2019 Mars 5 00:51 00:10 00:11

Februar 23 14:22 00:37 04:40

Januar 141 84:10 00:35 08:48

2018 November 5 01:21 00:16 00:50

Oktober 1 00:31 00:31 00:31

September 1 00:10 00:10 00:10

Januar 38 09:35 00:15 00:36

2017 Desember 27 06:03 00:13 00:30

November 20 17:16 00:52 06:20

Oktober 21 04:51 00:14 00:43

Februar 1 00:10 00:10 00:10

Januar 5 01:17 00:15 00:24

Øvrige måneder i perioden har ikke hatt stengning pga vind.

(Datakilde:  Statens vegvesen, Vegtrafikksentralen)

Helgelandsbrua identifisert som mulig risikopunkt
Stengninger ved kraftige vindkast over 32 m/sekund  (t.o.m. august 2019)



Økonomi
- Teknisk tilstand – Nybygg vs. Rehabilitering
- Økonomisk bærekraft



Helgelandssykehuset - Vedtakspunkt 5

«Styret vedtar at saken er tilstrekkelig utredet og belyst gjennom 
prosjektinnrammingen med underlagsdokumenter og tilrår at prosjektet videreføres 
til konseptfasen. 

Styret legger til grunn at stort akuttsykehus dimensjoneres tilpasset økonomisk 
bærekraft.»



Om teknisk tilstand

• Stort behov for renovering  730 mill. kr til opprinnelig standard 
(tilstandsgrad 1)

• For bygg som skal beholdes, oppgradering til opprinnelig standard

• For nye bygg, erfaringstall nye sykehusbygg

• Teknisk oppgradering vs. renovering – ulik funksjonalitet

«Dersom det er ønskelig å sette sykehusene i en slik stand at de tilsvarer dagens standard for et nytt sykehus,
vil kostnadene være vesentlig høyere enn det som er oppgitt i multiMap». Prosjektinnramming HSYK 2025 s.14



Ulik økonomisk levetid renovering/nybygg

• Alternativ med utstrakt videreføring og teknisk oppgradering av eksisterende 
bygg, gir ikke like god funksjonalitet og fremtidig levetid som alternativ med 
betydelig nybygg. Gjelder i særlig grad 0-alternativet



Foreløpige estimat – videreføring av eksisterende bygg 
gir lavere kostnader enn utstrakt nybygg



Økonomisk levetid nye sykehus

• Dekomponering følger av nasjonal regnskapshåndbok
• Tar høyde for ulik levetid for deler av byggene

• Gir en årlig avskrivning de første 10 årene som tilsvarer en levetid på 
om lag 27 år ( verifisert av ÅF Advancia)

Bygningsdel Prosentandel Fordeles antall år

Bygningskropp 50 60

Ventilasjon 13 20

Varme/santiær 13 20

Elkraft 12 20

Tele og automatisering 9 10

Andre installasjoner 3 20

100



Estimat på forskjellig levetid

• Renoveringsalternativene innebærer i liten grad deler som skal har 
økonomisk levetid på 60 år (bygningskropp)

• Ved nybygg vil om lag 1/3 av investert beløp gjenstå etter 20 år

1 a Stort Akuttsykhus SSJ 1 b Stort Akuttsykehus Mo 2 Akutts. Mo og SSJ

Nytt Delvis renovering Delvis renovering

Investeringer Mo 40                                   1 565                               965                          

Investeringer Sandnessj 3 520                              85                                    1 200                       

Investeringer tomt

Andel bygningskropp (nybygg) 1 760                              600                          

Andel øvrige deler 1 800                              1 650                               1 565                       

Restverdi etter 20 år 1 173                              -                                   400                          



Andre forskjeller mellom nybygg og renovering

• Større risiko knyttet til kostnader ved renovering

• Forskjeller i forventet driftsbesparelse ved nybygg og renovering

• Forventet effektivitetstap i byggeperioden ved renovering



Bærekraft for Helgelandssykehuset

• Helse Nord RHF er fornøyd med at Helgelandssykehuset legger til grunn nøktern 
beregning av fremtidig bærekraft og behov for handlingsrom

• Helse Nord vil legge til grunn beregningene fra Helgelandssykehuset

• De fleste beregningene har høy usikkerhet som vil reduseres gjennom neste fase



For enkelte alternativ. usikkert om kravene til 
finansieringsevne og bæreevne vil kunne oppfylles



Forventet resultat styresak HSYK
Oppdaterte estimater netto driftsgevinster



Bærekraft for ett-sykehusmodellen kan være mulig, 
basert på:

• Samfunnsanalysen antyder høyere forventet besparelse knyttet til 
antall sykehus (hhv 20% og 10%)

• Antall DMS kan endre forutsetningene

• Hittil tatt utgangspunkt i resultatkrav 20 mill. kr.
 Fremtidig fall i avskrivingskostnader i 0-alternativet er ikke hensyntatt

Helgelandssykehuset har lagt inn nøktern risikoprofil på forutsetningene     



Alternative antakelser knyttet til de ulike konseptene

• Ved ett stort akuttsykehus antar vi at det samlede 
bemanningsbehovet ved de tre enhetene reduseres med 
20 prosent, som følge av blant annet redusert dublering. 
Alle årsverk som ikke går til DMS vil da legges til det store 
akuttsykehuset. 

• Ved et akuttsykehus og et stort akuttsykehus, antar vi at det 
samlede bemanningsbehovet reduseres med 10 prosent
fra nullalternativet, og at det store akuttsykehuset vil ha 
dobbelt så mange årsverk som akuttsykehuset. 



Andre forhold



Estimerte netto flyttestrømmer

• På sikt (5 år): Omstilling liten effekt på lønn og arbeidsledighet

• Netto flyttestrømmer (- ~300  + ~850)
• Påvirkning på kommuneøkonomi avhenger av dagens kapasitetsutnyttelse

Stort akuttsykehus (SA) 2 Sykehus (SA + A)

MiR + SSJ SSJ + MIRMiR & omegn SSJ & omegn MSJ & omegn



Samhandling med forskning og utdanning

• Løses best med ett stort akuttsykehus lokalisert i by, men kan løses i 
alle alternativer.



Beredskap for næringsliv

• Økt avstand mellom adekvate behandlingsinstitusjoner: Tilgang til kritisk 
personell for behandling av alvorlige skader og traumer, samt mulighet for rask 
evakuering til høyere nivå, vil ha negativ konsekvens for Forsvarets operative 
evne. 

• Trolig at industri i MSJ og MiR har tilsvarende interesser som kystnæring 

• Industri i MSJ og MiR er underlagt storulykkeforskrift; egen beredskap

• Lokalisering kan påvirke bedriftenes egne kostnader til beredskap

Endret struktur vil ikke ha avgjørende betydning for beredskap



Interimsperioden

• Usikkerhet om struktur kan svekke rekrutteringsevnen

• Arbeidsreise – omstilling 

• Flytting av arbeidsoppgaver - kompetansebygging

• Store byggeprosjekt kan ta fokus fra daglig drift



Universitetssykehuset Nord-Norge

Finnmarkssykehuset

Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset



Til diskusjon
Relevant – gjennomførbart – levedyktig

• Sørge-for-ansvaret – helsefaglig perspektiv – langsiktig løsning

• Er det realistisk å rekruttere til og opprettholde to akuttsykehus og to DMS på sikt?

• Er det hensiktsmessig å videreføre dagens organisering innenfor psykisk helse og rus?

• Gitt to akuttsykehus: Er det behov for DMS i Mosjøen?

• Mindre fagmiljø – doble vakter – mindre attraktivt?

• ~115/130 høringsuttalelser: 1 sykehus men uenighet om plassering

• Hva er forskjellen mellom Helgeland vs. Salten?

• Lett ombygging vs. investering i moderne bygg

• Innhold i DMS-ene
• Ingen nåværende eksempler med hele 80 % dekning

• HVIS en lykkes med så stor aktivitet i to DMS – hva blir da igjen til akuttsykehus?



Takk for oss!


