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HøringsuttalelseHøringsuttalelseHøringsuttalelseHøringsuttalelse    til rapport fra ekstern ressursgruppetil rapport fra ekstern ressursgruppetil rapport fra ekstern ressursgruppetil rapport fra ekstern ressursgruppe    av 03.12.18av 03.12.18av 03.12.18av 03.12.18    vedrørende HSYK vedrørende HSYK vedrørende HSYK vedrørende HSYK 

2025202520252025    fra avdelingslederne ved Helgelandssykehuset Mosjøenfra avdelingslederne ved Helgelandssykehuset Mosjøenfra avdelingslederne ved Helgelandssykehuset Mosjøenfra avdelingslederne ved Helgelandssykehuset Mosjøen    

 

Vi har lest foreløpig rapport av 03.12.18 fra ekstern ressursgruppe vedrørende HSYK 2025, og ønsker 

å komme med følgende innspill/ kommentarer. 

 

Det er mange momenter som burde vært kommentert, men vi har valgt å konsentrere oss om det vi 

mener er det viktigste i forhold til ny framtidig sykehusstruktur og lokalisering på Helgeland.  

Først og fremst er vi veldig glade for den eksterne ressursgruppens konklusjon om etablering av ett 

stort akuttsykehus på Helgeland. Dette vil sikre robuste fagmiljø og tilfredsstiller dagens krav til 

arbeidstid og vaktbelastning.  

Vi stiller oss undrende til at rapporten har lite pasientfokus. Styret i Helgelandssykehuset presiserer i 

mandatet at de helsefaglige kriteriene er viktigst. I tillegg kunne vi ønsket en nærmere redegjørelse i 

forhold til totaløkonomi inkludert pasienttransport med ett stort akuttsykehus og hhv. 2 og 3 DMS.  

Vi deler ikke ressursgruppens bekymring for vanskelig rekruttering dersom annen lokalisering enn Mo 

i Rana blir valgt.  

 

Rapporten belyser mange sentrale punkter, men har også store mangler i forhold til Psykisk helsevern 

og TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser), fødetilbudet og innhold/ bemanning i 

DMS. I rapporten er samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten lite 

utdypet. Befolkningen som bor lengst unna foreslåtte plasseringen av ett nytt stort akuttsykehus i Mo i 

Rana blir ikke ivaretatt. Det er tatt høyde for ny teknologi og utbedring av prehospitale tjenester som 

skal sikre denne befolkningen et godt tilbud. Vi er usikre på om den teknologiske utviklingen og 

nettdekningen er kommet langt nok når nytt stort akuttsykehus er ferdig.  Vi stiller også spørsmål om 

den totale befolkningen på Helgeland er stor nok til å bli prioritert i når det gjelder ny teknologi, for 

eksempel ambulanse med CT. Husk at det store akuttsykehuset blir et forholdsvis lite sykehus i 

landssammenheng. Dette er ikke problematisert i rapporten.  

 

Argumentasjonen i rapporten virker noe inkonsekvent, da en del forhold som taler for Mo i Rana som 

lokalisering av stort akuttsykehus, ikke er vektlagt i samme grad i forhold til de andre 

lokaliseringsalternativene. I tillegg er det meget uheldig at medlemmer av den eksterne 

ressursgruppen, inkl. leder, har vært med i tidligere prosesser med fjerning av senger/ funksjoner fra 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen og Mosjøen. I rapporten argumenteres det mot Mosjøen som 

lokalisering av nytt sykehus på grunn av lite fagmiljø. To av medlemmene i den eksterne 

ressursgruppen har tidligere vært medvirkende til fjerning av funksjoner med påfølgende nedbygging 

av akuttkirurgi og fødeavdeling ved sykehuset i Mosjøen.  
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InnledningInnledningInnledningInnledning    

Den eksterne ressursgruppens mandat var å komme med anbefaling om struktur og lokalisering. 

Alternativene var 0-alternativet (dagens løsning), alternativ 2a (stort akuttsykehus med inntil tre DMS) 

og alternativ 2b-1 (Stort akuttsykehus i kombinasjon med ett akuttsykehus og inntil to DMS). Det ble 

presisert at 0-alternativet skulle være inkludert. Ressursgruppen valgte tidlig å fase ut 0-alternativet, 

noe vi er enige i. 

    

Sentrale utviklingstrekSentrale utviklingstrekSentrale utviklingstrekSentrale utviklingstrekk og utfordringerk og utfordringerk og utfordringerk og utfordringer    

Ressursgruppen har tatt for seg befolkningsgrunnlaget i de tre sykehusområdene og vertskommunene 

og fremskrevet befolkningsutviklingen fram til 2040.  

Tall fra 2017 viser at det pr. i dag bor 9500 flere i nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset Sandnessjøen 

og Mosjøen kontra nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset Mo i Rana. Som skissert i tabellen under 

viser befolkningsutviklingen fram til 2040 at den største befolkningsveksten skjer i nedslagsfeltet til 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen og Mosjøen samlet. Dette bør ilegges stor betydning ved valg av 

lokalisering av ett stort akuttsykehus på Helgeland. 

 

 

 

 

Sykehusområde 2017 2040 Befolkningsøkning 

SSJ/MSJ 43338 45443 2105 

MIR 33797 35182 1385 

Økning SSJ/MSJ kontra MIR   720 
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Den eksterne ressursgruppen peker på at rekrutteringssituasjonen er en kritisk utfordring for 

Helgelandssykehuset framover, både i forhold til tradisjonelt helsepersonell og nye profesjoner som 

tilkommer som en følge av den teknologiske utviklingen. Vi mener at ett stort akuttsykehus, 

uavhengig av lokalisering, vil klare å rekruttere helsepersonell i større grad enn ved modeller med to 

eller tre mindre sykehus på Helgeland. 

Med en lokalisering av ett stort akuttsykehus sentralt på Helgeland er pendling fra de tre aktuelle 

byene mulig, og sikrer tilgang til et meget variert jobbmarked for partnere. 

 

Nasjonal HelseNasjonal HelseNasjonal HelseNasjonal Helse----    og sykehusplan og Helgelandssykehusetog sykehusplan og Helgelandssykehusetog sykehusplan og Helgelandssykehusetog sykehusplan og Helgelandssykehuset    

Ressursgruppen konkluderer med at et stort akuttsykehus skal ha et befolkningsgrunnlag på minst 60 – 

80 000 innbyggere, og refererer til Nasjonal helse- og sykehusplan. Splitting til mindre enheter vil 

gjøre både rekruttering og utvikling av gode behandlingstilbud vanskelig ifølge ressursgruppen. Vi er 

enige i at ett stort akuttsykehus på Helgeland er det eneste fornuftige for å samle fagmiljøene i størst 

mulig grad.  Vi mener også at det er en fordel med færrest mulig DMS med tanke på å unngå for mye 

spredning av fagmiljøene.  Er det realistisk å tro at Helgelandssykehuset får et stort nok fagmiljø til å 

bemanne inntil tre DMS’er? 

 

TransportutfordringerTransportutfordringerTransportutfordringerTransportutfordringer    

Ressursgruppen legger fram en del betraktninger i forhold til ambulanse- og helikoptertransport, og 

vektet gjennomsnittlig reisetid sett opp mot de 5 ulike lokaliseringsalternativene. 

Det anføres i rapporten at Rana har lengst gjennomsnittlig reisetid, men er også det stedet der høyest 

andel av befolkningen når sykehuset i løpet av den første timen ved akutt skade/sykdom.  

 

Etter vår mening bør sykehuset legges mer sentralt på Helgeland slik at transporttiden blir akseptabel 

ved akutte tilstander for hele Helgelands befolkning. Ved lokalisering av stort akuttsykehus i Mo i 

Rana vil det bli uakseptable avstander fra Sør-Helgeland til tross for styrking av prehospitale tjenester. 

Dette er ikke i tråd med målet om likeverdige helsetjenester for hele befolkningen og kan ikke 

aksepteres. Ressursgruppen har brukt mye plass i rapporten på luftambulansetjenesten. Basen i 

Brønnøysund er ikke en ressurs som kun er forbeholdt Helgeland. De har nå fått et mindre helikopter 

som ressursgruppa hevder skal gi bedre regularitet/kvalitet, det setter vi spørsmålstegn ved.  Den 

eksterne ressursgruppen argumenterer med at ett stort akuttsykehus bør legges til Mo i Rana på grunn 

av at en stor andel av befolkningen på Helgeland vil nå sykehuset raskest. Det er å forfordele 

helsegoder til befolkningen i Rana. Poenget er at størst andel av befolkningen må ha like muligheter til 

å nå sykehuset innen en time (90 min). Akuttberedskapen vil svekkes parallelt med økt transporttid for 

ambulansebiler noe som ikke er utredet i rapporten. Lokalisering av stort akuttsykehus lengst nord på 
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Helgeland vil med stor sannsynlighet også medføre pasientlekkasje til Helse Midt med påfølgende 

mindre pasientgrunnlag for både Helgelandssykehuset og øvrige sykehus i Helse Nord, spesielt UNN. 

    

Hvordan lokalisering kan påvirke rekrutteringHvordan lokalisering kan påvirke rekrutteringHvordan lokalisering kan påvirke rekrutteringHvordan lokalisering kan påvirke rekruttering    

Ressursgruppen har i forhold til rekruttering lagt vekt på tilgang til et variert jobbmarked, kort og 

effektiv jobbreise, variert tilbud av boliger og boområder, urbanitet/ tjenestetilbud/fritidstilbud, god 

tilgang til grønt- og friområder, tilgjengelighet og kommunikasjon til andre regioner, samt størrelsen 

og bredden på eksisterende fagmiljø.  

Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen scorer noe ulikt på ovenstående punkter, men dette mener vi har 

begrenset betydning for rekruttering. Mo i Rana er den største byen på Helgeland og ifølge Menons 

attraktivitetsbarometer kommer Mo i Rana best ut. Det er anført fra ressursgruppen at dette ikke kan 

tillegges mye vekt i forhold til rekruttering av ansatte til sykehuset, men for oss ser det ut til at dette 

vektlegges mye. Sandnessjøen prioriteres som nr. to foran Mosjøen for et stort akuttsykehus kun pga. 

større og bredere fagmiljø med tanke på å redusere risikoen for å miste eksisterende personell i 

interimsperioden.  De andre faktorene som er vurdert som positive for Mo i Rana er ikke vektlagt på 

samme måte for Mosjøen og Sandnessjøen.  

 

Helgeland er i seg selv lite urbant og folk som ønsker å bosette seg i urbane strøk vil nok etter all 

sannsynlighet etablere seg i større byer enn de små byene vi har på Helgeland.  

Flere yngre leger signaliserer at de ønsker å komme tilbake til Helgeland dersom ett stort akuttsykehus 

etableres. Store, robuste fagmiljø er svært viktig med tanke på nyrekruttering og stabilisering av 

helsepersonell. Et stort akuttsykehus med moderne utstyr vil i seg selv virke rekrutterende uavhengig 

av lokalisering.  

I forhold til størrelse på fagmiljø har Sandnessjøen og Mosjøen samlet, sammenlignet med Rana, det 

største og bredeste fagmiljøet både med tanke på antall legespesialister og legespesialiteter innen 

somatikk (7 Helgelandsfunksjoner i SSJ/MSJ og to i MIR). I tillegg er den største andelen av 

sykepleiere, spesialsykepleiere, bioingeniører, radiografer etc ansatt ved HSYK SSJ/MSJ.  Antall 

årsverk totalt er også større i HSYK SSJ/MSJ (690) enn MIR (510), tall fra 2018. 

Fagmiljøet sør for Korgfjellet er større enn nord for fjellet. Noen ansatte pendler allerede i dag mellom 

enhetene, for eksempel pendling til Sandnessjøen etter nedlegging av fødetilbudet i Mosjøen.  

Dersom sykehuset lokaliseres til Mo i Rana er vi bekymret for at det største samlede fagmiljøet i 

Helgelandssykehuset, dvs. Sandnessjøen og Mosjøen vil forvitres i interimsperioden. 

Ressursgruppens forslag til løsningRessursgruppens forslag til løsningRessursgruppens forslag til løsningRessursgruppens forslag til løsning    

Ressursgruppen foreslår Mo i Rana som anbefalt lokalisering for stort akuttsykehus, alternativt 

foreslås Sandnessjøen. 
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Vi er enig i den eksterne ressursgruppens konklusjon i forhold til etablering av ett stort akuttsykehus 

på Helgeland. Dette er helt essensielt med tanke på rekruttering/utdanning av kompetent 

helsepersonell, etablering av store, robuste fagmiljø og ikke minst med tanke på den rivende 

teknologiske utviklingen som skjer.  

Ressursgruppens førstevalg av lokalisering av stort akuttsykehus i Mo i Rana er vi helt uenig i.  

Rana ligger i utkanten helt nord på Helgeland, og lokalisering her vil gi et godt akuttilbud/sykehus-

tilbud kun til befolkningen i Rana-regionen. En stor del av befolkningen ellers på Helgeland og 

spesielt Sør-Helgeland vil få et kraftig forringet akuttilbud/sykehustilbud. Ressursgruppen trekker 

fram at over 90 % av befolkningens kontakt med spesialisthelsetjenesten vil være poliklinisk besøk 

eller dagbehandling, og at etablering av DMS vil kunne ivareta mye av denne type pasientkontakter. 

Likevel vil en viss andel pasienter fra Sør-Helgeland ha behov for akutt innleggelse i somatisk 

avdeling. Det er i forbindelse med øyeblikkelig hjelp/akutte tilstander det er viktigst å nå det store 

akuttsykehuset i løpet av kortest mulig tid. Til tross for oppgradering av prehospitale tjenester vil dette 

ikke kompensere for behandling som gis i stort akuttsykehus.  

For at det skal bli akseptabel avstand til det store akuttsykehuset for pasienter fra hele Helgeland ved 

øyeblikkelig hjelp, må dette lokaliseres mer sentralt på Helgeland. Med en mer sentral lokalisering av 

det store akuttsykehuset vil man også få overkommelig pendleravstand slik at man i stor grad beholder 

fagpersonell i interimsperioden, og når det store akuttsykehuset står ferdig.  

 

Med lokalisering av et stort akuttsykehus for eksempel i Holandsvika, vil det bli akseptabel avstand 

for både pasienter og ansatte fra hele Helgeland. Holandsvika har god tilgjengelighet i forhold til vei, 

tog og båt. I tillegg viser vi til uttalelse fra mai 2018 fra Tommy Waldemar, fungerende basesjef for 

luftambulansetjenesten i Brønnøysund fra 2011. Han framhever der Holandsvika i forhold til fly 

operative forhold som det stedet som gir minst begrensninger i levering av pasienter, samt gir flest 

alternativer for transport av pasienter inn og ut av sykehuset. 

Ressursgruppen har i rapporten i svært liten grad uttalt seg om rekruttering, bemanning og 

økonomiske utfordringer i forhold til DMS. Ved en lokalisering sentralt på Helgeland vil det kun være 

behov for to DMS i tillegg til det store akuttsykehuset. Utfordringene vil være betydelig mindre ved å 

drifte to DMS kontra tre.  

 

Vi mener det er mest fornuftig med ett stort akuttsykehus lokalisert sentralt på Helgeland der 

Holandsvika utpeker seg som det beste alternativet for hele Helgelands befolkning, forutsatt to 

tilhørende DMS. 
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Med vennlig hilsen 

Avdelingslederne ved somatikken Helgelandssykehuset Mosjøen 

 

 

Kari Flaat Sagmo     Gunleiv Birkeland 

Avd.leder opr/anestesi     Avdelingsoverlege kirurgi 

 

 

Marit Langmo      Eivind Augustsen 

Avd.leder Kir.dagavd m/poliklinikker   Avd.leder kontortjenesten 

 

 

Camilla H. Straum     Merete Aufles  

Avd.leder med.dagavd m/poliklinikker Avd.leder med.avd m/intensiv og akuttmottak 

 

 

Reidar Berntsen     Bent-Inge Henriksen     

Avdelingsoverlege medisin    Avd.leder røntgen avdelingen 

 

 

Sissel Lindseth 

Avd.leder Laboratorium og blodbank 

 


