
 
 
 
 

Krav om stans i Utviklings-plan for 
Helgelands-sykehus 2025. 
 
Inhabilitet i forvaltningen ved saksbehandling, § 6, 2.ledd. 
 
Det foreligger til høring, 1 nov. , et utilstrekkelig, avvikende  
Planprogram for Helgelandssykehuset 2025, som har vært til avstemning i 
Fylkestinget. 
Et Planprogram som ved fylkesadministrasjonen burde ha utløst en del 
varsellamper med krav om tilleggende orienteringer, forklaringer og vekting av 
oppførte relevante temaer i konsekvensutredningen.   
 Dette ble ikke gjort. 
Det man sitter igjen med er forvirring og usikkerhet om vekting av viktige årsaker 
- /virknings-sammenhenger i metodearbeidet av Planprogrammet.   

 
Delplan for Rana sykehus 
Med et uklart vedtak fra Fylkestinget har ledelsen i  
Helgelandssykehuset HF, med engasjerte konsulentfirmaer kommet med delplan 
for Helgelandssykehuset 2025, taktisk utvidelse av Rana sykehus.  
En isolert foretaksplan for Rana sykehus med utvidelse av sykehuset og påbygging 
av ny operasjonsavdeling, Styresak 105/2017 . 
Et vel planlagt prosjekt som legges frem for avstemning i styret sammen med 
oppgraderinger av fungerende operasjonsstuer, steril-sentralen og ny nødstrøms-
anlegg.  
 
Er ikke ortopedvirksomheten ved Rana sykehus en del av spesialistfunksjonene 
for et fremtidig Helgelandssykehus??  

 
Foretaksperspektiv. 
Som følge av dette engasjementet, etterlyses et felles foretaks-perspektiv, for alle 
3 sykehusene. En bedrifts- og samfunnsøkonomiske utvikling av 
spesialistfunksjonene frem til ferdig bygget felles Helgelandssykehus.  
 
Her forelegges egen utviklingsplan for Rana sykehus satt sammen av aktører i - 
felles bo-skap på Rana sykehus - ::  Ledelsen for Helgelands-sykehuset 2025 -;  av -
engasjerte konsulent-firmaer for Helgelandssykehuset 2025-; og deltagende 
maktstyring av politikere og organisasjoner i Rana. 

 
 
 



 
 
Er dette greit? 
Denne kostnadskrevende dugnadsinnsats synes å komme på 
feil tid og medføre en skadelig belastning for hele sykehusprosessen. 
Her fremkommer en rolleforståelse hos ledelsen i Mo i Rana 
hvor prosjektet kreves godkjent uansett. 
 
Går utbyggers interesser, ledelsen ved Helgelandssykehuset HF, bosatt i Rana, 
foran felles interessene for et felles Helgelandssykehus for 77.000 helgelendinger. 
 
Er dette greit? 
Det bør ikke være greit. 
 
Byrden ved mangler og kunnskapsløshet i planprosessen overfører belastninger 
på planetater og høringsinstanser.   
 
Planer som kan lede til avgjørende konsekvenser for miljø 
og samfunn, kan bli besluttet på grunn av avvikende  
informasjon i et svekket Planprogram for Helgelands-sykehuset 2025. Det letter 
på muligheter for produsering av nye konstruerte delprogrammer ved 
analyser/resultater som vil være til fordel for utbygger og lokal partisk ledelse.  
 
                                             ## 
 
Byrden ved mangler og kunnskapsløshet i planprosessen 
fremkommer i Planprogrammet ved bl.a. :  
 
## Henvisning til uklar faktaforståelse ved Helse- og 
Sykehusplan(2016 – 2019) 
 
## Ignorere fortolkninger ved referanser til; Nye nasjonale føringer og 
retningslinjer for lokaliseringer av - statlege  arbeidsplassar  og statleg 
tjenesteproduksjon- . 
Presisering av kommunalminister Jan Tore Sanner10.03.2017:::  
«» Retningslinjene gjelder ikke for statlige stiftelser, statsforetak, 
særlovsselskaper eller andre foretak som staten eier, slik som  
Helseforetakene»».    
 
## Presentasjon av RTM ( regional transport modell) som 
er uegnet for tidsberegninger ved ambulansetider ved 
vekslende land-  og sjøtransporter. 
 
 
 
 



 
 
 
## Uavklart miljøbelastninger ved kumulative effekter, helhetseffekter og 
langtidseffekter ved trafikk -, transport analyser 
og forurensning, giftig avfall fra tidligere virksomheter. 
 
##Offentlig kjente klimatiske belastninger i Rana etter forurensninger av giftig 
avfall i jordgrunn etter tidligere industri, og nedgravd giftig industriavfall.  
Opplysninger som burde foreligge i konsekvensutredningen, KU1. 
 
Ytterligere skjevhetene kommer ved beskrevne analyser; ««etter beste faglige 
skjønn»» !!!! 
                                                           ## 
 
Ved blanding av roller ved ledelsesstrukturen for Helgelandssykehuset 
HF(HSHF) , for konsulentvirksomheten og 
politisk delaktighet i prosessarbeidet, kreves en umiddelbar stans i videre arbeid 
med Utviklingsplanen for Helgelandssykehuset 2025. 
 
Krav om stans i videre prosess av Planprogrammet ved  :: 
INHABILITET  I  FORVALTNINGEN VED  SAKSBEHANDLING ::  § 6 , 2.ledd : 
# Inhabilitet pga. saksbehandlers engasjement i saken før den kom til behandling.  
Saksbehandler som viser klart offentlig engasjement med hensyn til utfallet av en 
sak, vil i ettertid, bli inhabil til å behandle saken. 
                                                              
                                             ## 
 
 
##Ny ekstern Direktør. 
Det må sees på som en dårlig løsning, en videreføring av utviklingsplanene for 
Helgelandssykehuset 2025; ; med ny ekstern valgt direktør inn i en mangeårig  samboerskap, 
bestående av ledelse ved helseforetaket, av konsulenter, rådgivere og kontor personal  på Rana 
sykehus. 
 
Et bofellesskap som over de siste 10-år har vært samkjørt med organisasjonslivet og den 
politiske målstyringer i Mo i Rana, og som i flere decennier har demonstrert en betydelig 
innflytelse og politisk tyngde og styring i de fylkespolitiske styrerommene. 
 
##Maktutøvelse. 
Denne maktutøvelse i en region og i fylkespolitiske styring, vil ikke tjene til god løsning for et 
felles Helgelandssykehus 2025. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
I den grad regionale mål for 26.000 mennesker bosatt i Rana, skal styre beslutningsgrunnlag 
for en befolkning på 77.000 helgelendinger, 
vil det ved vår sprette bosetting, bety større ulikhet for de fleste ambulansereiser til 
sykehusbehandling. 
Tillater meg å vise til mine tidligere innlegg og til høringsinnlegg om sykehusstruktur og 
lokaliseringer. 
 
##Flytting av ledelse for HSHF til Brønnøysund. 
Ved ny direktør for Helgelandssykehuset HF( HSHF), bør konsulenter og eventuelt nye 
rådgivere flytte til et område som ikke er delaktig i pågående lokaliseringsstrid for 
sykehusplassering. 
Siden både Mo i Rana, Mosjøen og Sandenssjøen er i vurdering av sykehusplassering, bør 
ledelsen for Helgelandssykehuset HF, i videre arbeid med sykehusplan, finne kontorlokaler i 
alternativt Brønnøyregistret. 
Når ferdig oppbygd Helgelandssykehus er plassert og tatt i bruk, vil ledelsen i helseforetaket 
flytte inn der.  
 
##Faglig kompetanse avhengig av sykehuslokalisering.  
Et sykehus geografisk riktig plassert for 77.000 mennesker, i området 
Drevja/Vefsn- Tovåsen /Leirfjord, vil bidra til å dekke spesialist-helsetjenesten for hele 
Helgeland.  
Riktig plassert Helgelandssykehus vil bidra til kompetansebygging for medisinsk fagutvikling, 
for rekrutering og stabilisering av helsemiljø, for utdannelse av fagarbeidere, ingeniører, 
spesialisering av sykepleiere og grenspesialisering av leger, foruten styrket fagkompetanse for 
forskning og innovasjon. 
Faren ved feilplassert sykehus er at pasienter ved- fritt sykehusvalg- reiser forbi, 
til sykehus med sterkere bredde-, tverrfaglig- og spiss- kompetanse, Nordlands- 
sykehuset i Bodø eller St. Olav Hospital i Trondheim.   
 
Husk ; siden tidligere nevnt i argumentasjoner; forskning innen medisin skjer på sykehus, 
regionssykehus og i universitetsklinikker.  
Utdannelse av leger og helsepersonell er til dels tradisjonelt knyttet til universiteter og høyskoler. 
  
 ##Regionforstørring. 
Ved plassering av Stort Akuttsykehus i Drevja/Mosjøen- Drevja/Leirfjord, bygges en 
Regionforstørring med Mosjøen, Sandnessjøen, Hemnes og Leirfjord, med befolkning på 
27.566, 36% av helgelendingene, som vil rekker sykehusetbehandling innen 20min - 30 min. 
60.122 mennesker,78% av helgelendingen vil nå frem til sykehusbehandling innen 
1 time / The Golden Hour. 
Ambulanse fra Mo i Rana vil gi 26.039 sykehusbehandling innen 45min, samsvarende med 
ambulansedekning for 47% av Norges  befolkning(2.397mill.) 
 
 



 
 
 
Regionforstørring binder indre og ytre Helgeland, naturskjønne områder, med 
familie- og barnevennlige bosted og bomiljø med fravær av miljøforurensende områder. Området 
vil være en magnet for rekrutering og stabilisering av helsepersonell, like sterkt som selve 
arbeidsvilkårene ved sykehuset. 
Her vil det bygges opp en arbeidsmarkeds-integrasjon mellom kommunene. En bo – og 
arbeidsmarkedsregion for Nordland. 
Utviklingstrekk, basert på kvalitativ gjennomgang, bruk av erfaringer og resultater av tidligere 
utredninger, er bundet til  «»Multiplikatoreffekt»» 
og «»Agglomerasjonseffekt»». 
Økonomiske og sosiale fartorer vil forsterkes ved effekt og ved bredde i samfunnsfunksjoner og 
vil bidra til selvforsterkende vekst for indre- og ytre Helgeland.  
                                     
                                                ######## 
 
Referanse : 
#Rapport Helgelandssykehuset 2025, Planprogram for Idefasen. 
#Rapport Helgelandssykehuset 2025, Anbefalinger av  
utredningsalternativer.           
#Sykehuset for fremtiden, Innspill til nasjonal sykehusplan. 
#Norsk faglig retningslinjer for intensivbehandling. 
#Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) Meld.St.11. 
#Nasjonal helse- og sykehusplan (2011-2015) Meld.St.16. 
#Samhandlingsreformen. St.meld.nr.47. 
#NOU 2016:25; Organisering og styring av spesialist- 
helsetjenesten. 
#Prop.90 L; Loven om folkehelsearbeid (folkehelseloven). 
#Prop.91 L; Loven om kommunal helse- og omsorgstjeneste 
m.m. (helse -og omsorgstjenesteloven). 
#Nasjonal faglig retningslinjer for Behandling og rehabilitering ved hjerneslag. 
#Loven om behandlingsmåter i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-2016-
05-27 fra 01.07.2017. 
#Nye retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg 
tjenesteproduksjon ( 28.11.2014).  

 
Tilsendt: 
Fylkesrådet for Nordland Fylkeskommune. 
Fylkestinget for Nordland Fylkeskommune. 
Helse- og omsorgsdepartementet. 
Helse Nord Regionale helseforetak. 
Ordførere og organisasjoner på Helgeland 
Høringsuttalelse for Helgelandssykehuset 2025 

 
 



 
     
 
    
             
  
 
    
  
 
 
  

 
 
 


