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Behandling: 
 

Enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling. 

 

Innstilling/vedtak: 

Kommunestyret i Leirfjord vedtar vedlagte felles høringsuttalelse til planprogram for 

Helgelandssykehuset 2025 fra kommunene Alstahaug, Leirfjord og Vefsn, datert 01.09.2017 

 

Kommunestyret ber om at styret i Helgelandssykehuset avstår fra å fatte vedtak om videre 

prosess til etter 1.11.2017, slik at man kan hensynta alle innkomne høringsuttalelser i saken. 

 

Høringsuttalelsen sendes til Sykehusbygg HF v/ Christian Brødreskift, som oppgitt mottaker i 

høringsbrevet. 

 

Kopi sendes til: 

Helgelandssykehuset HF 

Alle styremedlemmer i Helgelandssykehuset 

Helse Nord RHF 

Alle styremedlemmer i Helse Nord 

Fylkestinget i Nordland 

Helseministeren 

 

 

 

 



LEIRFJORD KOMMUNE 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kjell Olav Lund Arkiv: H10 

Arkivsaksnr.: 17/1402-5 Klageadgang: Nei   

 

 

Helgelandssykehuset 2025 - Høring av planprogram  

 

 

Administrasjonssjefens innstilling: 

Kommunestyret i Leirfjord vedtar vedlagte felles høringsuttalelse til planprogram for 

Helgelandssykehuset 2025 fra kommunene Alstahaug, Leirfjord og Vefsn, datert 01.09.2017 

 

Kommunestyret ber om at styret i Helgelandssykehuset avstår fra å fatte vedtak om videre prosess 

til etter 1.11.2017, slik at man kan hensynta alle innkomne høringsuttalelser i saken. 

 

Høringsuttalelsen sendes til Sykehusbygg HF v/ Christian Brødreskift, som oppgitt mottaker i 

høringsbrevet. 

 

Kopi sendes til: 

Helgelandssykehuset HF 

Alle styremedlemmer i Helgelandssykehuset 

Helse Nord RHF 

Alle styremedlemmer i Helse Nord 

Fylkestinget i Nordland 

Helseministeren 

 

 

 

 

Saksutredning:  

I prosessen med ny sykehusstruktur på Helgeland, har Helgelandssykehuset og Sykehusbygg sendt 

planprogram på høring. Høringsfrist er satt til 1. 11.2017 

 

Prosessen for Helgelandssykehuset har de siste månedene vært preget av mye uro og turbulens. 

Møter har blitt utsatt, viktige dokumenter har blitt sendt ut med forskjellige versjoner, det har blitt 

avdekket store feil i datagrunnlag og det er stilt tvil om det helsefaglige miljøet faktisk blir hørt i 

prosessen. 

 

I siste informasjon fra Helgelandssykehuset 24.08.2017 framgår det at det nå vurderes en annen 

organisering og framdriftsplan for prosjektet. Konstituert administrerende direktør Fred A. Mürer 

sier i infoskrivet at tidligere styrevedtak som er gjort ligger fast, men at det er naturlig med 

justeringer da prosjektet har fått et større omfang enn de så for seg da idefasen startet i 2016. Han 

understreker at den pågående høringen knyttet til planprogrammet går som planlagt med høringsfrist 

1. november. Sykehusbygg har utarbeidet tre forslag til modeller for gjennomføring av prosjektet. 

Disse ble forelagt styret i Helgelandssykehuset 30.08.2017, sak 83/2017. 

 



Styrets vedtak i sak 83/2017: 

 Vedtak:  

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar månedsrapporten for juni 2017 og oppfølging av 

kontraktsmøte til orientering.  

2. Styret vil med bakgrunn i saken arbeide videre med framdrift og organisering av prosjektet og ber 

administrasjonen framlegge sak om dette for styret i løpet av høsten 2017. (Administrasjonens 

forslag til vedtak punkt 2 var “Styret ber om at forslag til videreføring og organisering av 

prosjektet fremleggs for styret i oktober”.) 

 

Den siste utviklingen i saken har skapt ny usikkerhet rundt den videre prosessen for 

Helgelandssykehuset 2025 og kan gi inntrykk av at styret skal ta stilling til organisering av 

prosjektet og prosessen før høringsperioden for planprogrammet er avsluttet. Dersom dette blir 

gjennomført frykter vi at høringen ikke blir reell og at våre innspill ikke får en reell behandling. I 

vårt forslag til vedtak ber vi derfor  om at styret i Helgelandssykehuset avstår fra å fatte vedtak om 

videre prosess til etter 1.11.2017, slik at man kan hensynta alle innkomne høringsuttalelser i saken. 

 

Vurdering 

Kommunene har jobbet grundig og seriøst med høringsuttalelse til planprogrammet som nå er på 

høring. Alstahaug og Leirfjord ble invitert inn i samarbeidet etter at Vefsn hadde arbeidet med 

forslaget en stund. 

 

Arbeidet med denne høringsuttalelsen har vært organisert som et samarbeid mellom politikere og 

medlemmer fra administrasjonen i Vefsn, samt en representant fra administrasjonen i henholdsvis 

Alstahaug og Leirfjord. 

 

Høringsuttalelsen er inndelt i fire kapitler; Videre prosess fram mot beslutning, Betydningen av 

solide helsefaglige utredninger, Datagrunnlaget og kildebruk, samt Vurdering av tema og metoder 

for KU1 og KU2. 

 

Selve uttalelsen følger som eget vedlegg og er relativt omfattende. Under følger et sammendrag av 

de vesentligste punktene. 

 

Videre prosess fram mot beslutning 

Prosessen som beskrives i planprogrammet bidrar til at de helsefaglige hensynene og 

pasientsikkerheten får mindre plass og risikerer å tape for distriktspolitiske hensyn. Kommunene 

påpeker at det må gjøres en ny vurdering av rekkefølgen på aktivitetene i prosessen. Etter vår 

oppfatning bør Helgelandssykehuset først ta stilling til hvilken sykehusstruktur som gir det beste 

helsefaglige tilbudet. En slik prosess vil bidra til at pasientsikkerheten og det helsefaglige tilbudet 

igjen vil få hovedfokus i prosessen. 

 

Evalueringskriterier og vekting av disse må fastsettes før oppstart av KU1. 

Prosessen legger opp til at det gjennomføres en alternativanalyse som har som formål å rangere 

aktuelle alternativer som tilfredsstiller gitte, absolutte krav og behov for Helgelandssykehuset. I 

Planprogrammets side 19 står det: “Evalueringskriteriene vil blant annet være basert på en 

vurdering av resultatene fra KU1, KU2, ROS-analysen og mulighetsstudiene”.  Kommunene 

påpeker at det må utarbeides kriterier for utvelgelse og evaluering før selve utredningen og 

evalueringen gjennomføres. 

 



Kommunene påpeker at planprogrammet ikke er tydelig på sammenhengen mellom KU1, KU2, 

helsefaglige utredninger og ROS. Fremdriftsplanen må sikre at sammenhenger og avhengigheter 

mellom utredningene fremkommer tydelig. 

 

Kommunene mener det er viktig at tidspunkt for vurdering av behovet for DMS 2 og DMS 3 

klargjøres i planprogrammet sammen med kriterier for hva som avgjør graden av behov. Uten dette 

kan det stilles spørsmål om hvor reelle utredningsalternativene er. 

 

Alle kommuner på Helgeland må involveres i hele prosessen og dagens vertskommuner må gis 

plass i styringsgruppen. 

 

Betydningen av solide helsefaglige utredninger 

Kommunene sine viktigste innspill til betydningen av de helsefaglige utredningene er: 

● at hensynet til pasienten alltid må veie tyngst og at sørge-for-ansvaret blir ivaretatt 

● at konklusjonene og de faglige vurderingene i Utviklingsplanen må gjenspeiles i den 

videre prosessen 

● en risiko og sårbarhetsanalyse gjennomføres på vurderingen av å ikke samle 

fagmiljøene 

● at en fremtidig sykehusstruktur på Helgeland også må inkludere et sterkt psykiatrisk 

fagmiljø 

● at reisetiden for akuttsituasjoner inkluderes i beregningen 

● samhandlingen mellom DMS, primærhelsetjenesten og sykehusene 

  

 

 

 

Datagrunnlaget og kildebruk 

Det må komme tydelig frem hva som er hentet fra eksterne kilder og hva som er prosjektgruppens 

egne analyser, argument eller tolkninger. 

 

Vurderingen av de de ulike lokasjonene i «Rapport Helgelandssykehuset 2025 – Anbefaling av 

utredningsalternativer» (kap. 4) inneholder flere unyanserte beskrivelser av lokasjonene, delvis 

utdaterte tall, selektiv bruk av datagrunnlag og tilsynelatende skjønnsmessige vurderinger. 

Kommunene mener det er viktig at det i KU1 gjøres en ny og grundig beskrivelse og vurdering av 

de ulike lokasjonene. Beskrivelsene i rapportens kapittel 4 kan derfor ikke legges til grunn og 

brukes i KU1. 

 

 

Vurdering av tema og metoder for KU1 og KU2. 

Våre tilbakemeldinger til utredningstema er delt inn i tre hovedområder: 

Temaer/områder som vi mener mangler. Temaer der innholdet er uklart, eller det er behov for 

utdyping av hva som er forutsatt vurdert. Temaer der det er felles tematikk eller avhengingheter 

knyttet til innhold mellom de ulike utredningene. 

 

Under følger stikkord for hvert hovedområde. 

Temaer/områder som vi mener mangler: 



 energibruk 

 Alternativenes evne til å sikre samfunnssikkerhet og beredskap (KU1) 

 Teknisk infrastruktur og tomtenes kapasitet for utvidelsesmuligheter og fleksibilitet for 

byggløsninger (KU2) 

 Når og hvordan skal samhandling med de andre helseforetakene i Helse Nord, samt St. 

Olavs Hospital i Helse Midt-Norge vurderes. 

 

Temaer der innholdet er uklart, eller det er behov for utdyping av hva som er forutsatt vurdert: 

 Transportberegninger for akutt transporttider må utredes før endelig valg av struktur og 

beregninger må gjennomføres i forbindelse med KU1 

 Ved vurdering av akuttberedskap må det også gis en helhetlig vurdering av prehospital 

akutt-beredskap samt akutt-tilbudet i kommunene, og det må tydeliggjøres hva som er 

forutsatt å inngå i vurderingene. 

 Planprogrammet må klargjøre hva som skal inngå i de ulike økonomiske vurderingene, på 

hvilket nivå dette skal gjøres og konkret hvordan dette skal gjennomføres. 

 Planprogrammet må konkretisere og utdype hva som skal inngå i vurderingen av tomtenens 

egnethet (KU2). 

 I Planprogrammet står det at i KU2 skal effekter på arbeidsmarkedet vurderes: “Ved endring 

av lokalisering skal det gjøres rede for konsekvensene for arbeidsmarkedet som mister 

arbeidsplasser’’ Kommunene ønsker en avklaring av hva dette betyr, hvilke kriterier som 

skal vurderes og at vurdering av resultatene for strukturen skal tydeliggjøres på forhånd. 

 

Temaer der det er felles tematikk eller avhengigheter knyttet til innhold mellom de ulike 

utredningene: 

 Planprogrammet må tydeliggjøre sammenhenger og avhengigheter mellom helsefaglige 

utredninger og KU1 og KU2. 

 Planprogrammet må presisere hva som konkret skal utredes om samhandling i de 

helsefaglige utredningene og hvordan dette skal kobles sammen med KU1. 

 Planprogrammet må klargjøre hvordan de ansvarlige for de ulike utredningene skal 

samarbeide for å sikre at alle deler av utredningsarbeidet skjer i en helsefaglig kontekst. 

 Kommunene mener det er risiko for at det ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til usikkerhet 

ved oppgave- og funksjonsfordeling herunder pasientgrunnlag ved vurdering av de ulike 

lokasjonene. Under punktene til videre arbeidet i planprogrammet står står det i punkt 7:  

“Vurdering av inndelingen av befolkning i pasientgrunnlaget ved etablering av DMS 

og sykehusmodell 2b-1, med stort akuttsykehus og akuttsykehus.” 

I punkt 6 heter det:  

“Vurdere hvilken rolle et akuttsykehus (lite) kan spille i akuttmedisinsk 

sammenheng, og hvordan dette påvirker pasientgrunnlaget til det store 

akuttsykehuset”.  

Kommunene mener det er de helsefaglige utredningene som må svare på disse to 

spørsmålene. Det må i planprogrammet klargjøres når skal dette gjøres, og hvordan skal 

utreder sikre at dette blir tatt hensyn til i vurderingene i KU1 og KU2. 

 Det fremkommer ikke opplysninger om hvilke funksjoner som skal inngå i henholdsvis stort 

akuttsykehus, akuttsykehus eller DMS. Kommunene forutsetter at dette arbeidet skal 

gjennomføres som del av de helsefaglige utredningene. Innhold og funksjoner vil kunne 

påvirke de vurderinger og analyser som gjøres i KU1 og er videre sentrale momenter i 



arbeidet med tomter og vurderinger av egnethet. Det må i planprogrammet klargjøres 

hvordan avhengighet mellom beslutninger om innhold i sykehus/DMS og lokalisering vil bli 

ivaretatt i KU1 og KU2. 

 

Metoder som skal benyttes i utredningene 

Planprogrammet må tydeliggjøre hvilke metoder som skal benyttes i den enkelte 

konsekvensutredning. Det må vises til anerkjente metodeverk. 

 

 

 

Vedlegg: 

Forslag til felles høringsuttalelse til planprogram fra kommunene Alstahaug, Leirfjord og Vefsn 

datert 01.09.2017 

Høringsbrev fra Helgelandssykehuset, datert 24.05.2017  

Nytt høringsbrev fra Sykehusbygg, udatert (mottatt i kommunen 30.05.2017) med vedlegg 
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