
Innspill til planprogrammet for idefasen. 
 
Politiske målsetninger pådriver feil Sykehus-
plassering. 
 
Planprogrammet for Idefasen fremstiller - ønsket nivå og innhold for  
kompetanse i spesialisthelsetjenesten- og -nivå i utviklingsplan for fremtidig 
helsetjenester på Helgeland- .  
Uklar helsefaglig forståelse preger utredningsarbeidet og er sammenfallende i 
referanser og vurderingen av:  
«» Nasjonal Helse- og sykehusplan (2016-2019), Meld.St.11» 
og av «» faktaforståelse av sykehuslokalisering basert på – Nasjonal føringer og 
retningslinjer- (Retningslinjer som ikke er gyldig for helseforetak og for foretak 
som staten eier --/ Kommunalminister Jan Tore Sanner).   
Gjennomgående del av «Planprogrammet for Idefasen» viser uheldig bruk av 
referanser, og medfører skjevheter og paradokser i ferdig gjennomarbeidet Plan-
program.  
Det nytter lite med bruk av Risiko- og Sårbarhets-analyser og til SWOT analyser. 
Mål og resultater ved analysene er avhengig av «faktagrunnlaget» for det som skal 
analyseres.  
 
Resyme : 
Sykehusstruktur med 2-sykehusløsning og/eller sykehuslokalisering ved feilplassert stort 
A-sykehus; vil skade helsefaglig kompetanse og gi svekket spesialisthelsetjeneste for 
pasienter på Helgeland. 
I nåtid og i fremskrevet tid vil medisinskfaglig sertifisering og miljøstyring bli fulgt opp 
etter Internasjonal standard NS-EN ISO 14001 og NS-EN ISO 9001 og av nasjonal 
kompetanse og kvalitetsstyring.  
Sykehus som ikke er kvalitativ målbærende, kan trues av nedgradert sertifisering som 
svekker sykehuset arbeid og utvikling, og er belastende for helseforetaket. 
 
Analyser av demografi, demografisk utvikling og epidemiologi er viktig for å 
avklare om tilstrekkelig pasientgrunnlag foreligger for kompetanseutvikling og utvikling 
av spesialisthelsetjenesten.  
Feil sykehusstruktur og feil sykehusplassering medfører svekket pasientgrunnlag og tap 
av kompetanse for kvalitetsbygging innen spesialistfunksjonene. Ved fritt sykehusvalg, 
vil pasienter reise forbi sykehus med manglende kompetanse til sykehus med 
høyere fagnivå.   
Om Planprogrammet for Helgelandssykehus 2025, leder til et fatalt  
«2-sykehusløsning» eller til «feil sykehusplassering» for helgelendingene, vil det være en 
generelt tap for spesialisthelsetjenesten på Helgeland med fordyrende løsning av 
spesialistfunksjoner fordelt på 4 DMS. Akuttsykehus for befolkningen på Helgeland vil 



være delt mellom Nordlandssykehuset i Bodø og i sør Namsos-/Levangersykehus og St. 
Olavs Hospital.   
 
Medisinsk Fagteam. 
 Ved kontakt med lokal medisinske fagteam, kan pasienter fra Vega, bli akuttmedisinsk 
vurdert for sykehusbehandling i Bodø eller i Trondheim via Nødnett, Telemedisin, 
digitale løsninger og IKT.  
Direkte kommunisert kliniske opplysninger, EKG, laboratoriet prøver og fagmedisinske 
orientering, kan direkte klargjøre pasienten for alternativ sykehus eller DMS; for direkte 
ambulanse til ventende PCI-lab, til invasiv lab. for interarteriell embolektomi eller 
klargjøring av operasjonsstue i Bodø eller Trondheim for kompleks kirurgisk inngrep. 
Alternativ innleggelse til observasjon, behandling av spesialister ved DMS i samhandling 
med spesialister i Bodø / Levanger-Trondheim og med helikopter i ventemodus. 
Lignende type samhandling er en godt innarbeidet funksjon ved regionale helseforetak.     
Det påvises ved analyser av demografi, demografisk utvikling og epidemiologi et 
tilstrekkelig pasientgrunnlag på Helgeland for et stort Helgelandssykehus på 200 senger, 
og behov for utbygd bred spesialisthelsetjeneste for hele Helgelands-regionen.  
   
-Feilplassert Helgelandssykehus- for 77.000 mennesker, fremskrevet til 90.000 i 
2040, vil ikke oppfylle helsefaglige mål for en sprett bosetning av befolkningen. 
Derfor er det ikke LIV LAGA for sykehus lokalisert til Mo i Rana, Hemnes, Mosjøen, 
Sandnessjøen eller Brønnøysund. 
Helgelandssykehuset plassert i området Drevja/Mosjøen-Tovåsen/Leirfjord , vil 
geografisk ligge i senter for 2 bysentra, bidra til regionforstørring med  
tilsammen 27.566 mennesker, 36 % av helgelendingene, bosatt i Sandnessjøen, Mosjøen, 
Hemnes og Leirfjord, og som vil rekke sykehusbehandling innen 30 min. 
 60.122 mennesker, 78 %av helgelendingene, vil nå frem til sykehuset  
innen 1 time/ The Golden Hour. 
Mo i Rana vil ha ambulansetid til sykehus i Drevja/Tovåsen på inne 45 min., 
sammenfallende med ambulansetider for 47% (2.397 mill.) av den norske befolkning. 
Sammen med DMS( distrikts medisinsk senter) for 30.000 mennesker i Mo i Rana , vil 
helse- kravene for 26.500 beboere i Mo i Rana være godt dekket.  
Ved sykehus plassert på Hemnes eller i Mo i Rana, vil 46.475 helgelendinger, 60% av 
helgelendingene, bosatt på indre, ytre og sørlige Helgeland; være utsatt for unødvendig 
risiko for – liv og helse – med forlengelse av syketransport nordover fra Drevja til 
Hemnes/ Mo i Rana på henholdsvis 30min.- og 45min.; langs trafikkbelastet E6, etter 
allerede belastende syketransporter fra Sømna, Vega, Lovund, Hattfjelldal, Herøy, 
Dønna, Brønnøysund, Mosjøen og Sandnessjøen.  
 
Sykehus plassert i Drevja/Tovåsen, vil for pasienter gi en bedret tilgjengelighet  
og mindre belastende syketransporter med bil-, båt- og luftambulanse. 
Jernbanesporet vil krysse nært sykehustomta i Drevja. 
Pasienter fra 3 regioner på indre-, yter- og sørlige Helgeland, vil ha egne veitraseer fra 
sine områder som gir bedre forhold for miljø, mindre forurensning, og tryggere trafikk 
og transportsikkerhet.        
 
 
Nasjonal Helse- og sykehusplan. 
Målene, kravene i «– Nasjonal helse- og sykehusplan- vil oppfylles ved riktig plassert, -
stort akutt sykehus for Helgeland med:  
           Krav for akutt medisinsk og akutt kirurgisk funksjon 



           Krav til bredde- /tverrfaglig - og spisskompetanse og  
           Krav for å sikre og oppfylle nasjonale mål ved sertifisering av fag-kompetanse og 
kvalitetsmål.  
Sykehus geografisk riktig plassert for 77.000 mennesker, vil bidra til å dekke 
spesialisthelsetjeneste i regionen, for kvalitet ved medisinsk fagutvikling, for 
kompetansebygging, utdannelse av egne fagarbeidere, ingeniører, egen spesialisering av 
sykepleiere og grenspesialisering av leger, foruten styrke av fagkompetanse for utbygging 
av labber for forskning og innovasjon. 
Fra tidligere sykehusbygg vises at byggekostnader ved å bygge nytt sykehus tilsvarer 
kostnader for – et års drift- ved sykehuset.  
 
Bomiljø og oppfylte kriterier for Helgelandssykehuset. 
Sentral beliggende Helgelandssykehus vil være lokalisert til urbant og naturskjønne 
områder. 
Familie og barnevennlige bosteder, bomiljø og fravær av miljøforurensende giftig 
jordgrunn, vil i like høy grad bidra med sterk påvirkning for rekruttering og stabilisering 
av helsepersonell, som selve arbeidsvilkårene på sykehuset. 
Manglende samsvar mellom jobben og personer, og opplevelsen av at arbeidsstedet ikke 
lever opp til forventningene en kandidaten ble forespeilet i en ansettelsesprosess, vil ofte 
være del av årsak, til flytting , for valg av nytt arbeidssted : Branham 2005. 
 
Vilkår for sykehusstruktur og for sykehuslokalisering: 
Tovåsen /Drevja vil oppfylle kriterier for By- og tettstednært området. 
«»             «» vil gi de korteste ambulansetider for befolkningen på Helgeland. 
«»             «» vil oppfylle målsetninger ved miljøregnskap for trafikk og transport. 
«»             «» vil oppfylle kriterier og vekting av standard for Grønt sykehus. 
«»             «» vil gi gode vilkår for rekruttering, stabilisering av arbeidsplasser. 
«»             «»vil oppfylle kravene ved Reisevaneundersøkelsene fra TØI(Transport 
                     økonomisk Institutt) fra 2013/-14 og fra 2009.  
## Unngå uavklarte miljøbelastninger ved kumulative effekter, helhetseffekter og  
langtidseffekter ved trafikk-, transportbelastninger; og miljøbelastede områder med 
forurensninger av giftig avfall fra tidligere virksomheter. 
##Ingen opplysninger foreligger i konsekvensutredningen, KU1, om offentlig kjent 
klimatiske belastninger i Rana etter forurensninger av giftig miljøavfall i jordgrunn 
etter tidligere industri og nedgravd giftig industriavfall.   
    
Fatal 2 -sykehusløsning vil være den dyreste alternative sykehusmodell og den 
sterkeste miljøbelastende løsningen for Helgeland. Det vil kreves flere spesialister for  
utilstrekkelig befolkningsgrunnlag og fordobling av teknologisk utstyrspark for 2 mindre 
sykehus og for 2 DMS. Forverret miljøbelastning genereres ved kryssende trafikk, til 
spesialisthelsetjenestene ved 2-sykehusløsningen, foruten transporter til sykehus med 
høyere fagkompetanse i Bodø og Trondheim.    
 
Et stort akutt Helgelandssykehus, vil ligge innenfor 2 bolig- og arbeids-
markeds-regioner, Sandnessjøen, Mosjøen, og bidra til regionforstørring og 
arbeidsmarkeds-integrasjon mellom kommuner.  
Utviklingstrekk; basert på kvalitativ gjennomgang, bruk av erfaringer og resultater av 
tidligere utredninger; drives frem av  «» Multiplikatoreffekt»» og av 

«»Agglomerasjonseffekt»».  
Økonomiske og sosiale faktorer vil forsterkes ved effekt og ved bredde 
isamfunnsfunksjoner og vil bidra til selvforsterkende vekst for indre- og ytre Helgeland.  



       
                            ################# 
 
 
Fremlagt RAPPORT ; Helgelandssykehusets Planprogram; avdekker mangel på 
innsikt i sykehusfaglig utvikling, fremtidsrettet klinisk medisin og nasjonale krav til 
medisinsk fagutvikling, utdanning, kompetansebygging og forskning.  
Betingelsene for stabil spesialisthelsetjeneste og pasientarbeid er krevende innen et bredt 
medisinsk fagfelt. Et forventet høyt faglig nivå, kvalitet og styrket kompetanse på tjenesten, 
avhenger av årlig pasient-volum, av antall undersøkelser, og behandlingsresultat ved korte 
ambulansetider av pasienter til sykehusbehandling. 
Her vil politiske målsetninger være ødeleggende for kvalitet ved helsetjenesten, ved sterk vekting 
av prosessen- for byutvikling og senterbygging. Prosess ved sykehusfaglig utvikling er et 
nasjonalt instrument for å bygge frem den best tjenlige sykehusstruktur i landet vårt. 
Det er ikke et instrument til bruk for regional politiske utøvelse av makt og posisjoner.  
 
Konfliktmøte. 
Vi er klar på konfliktmøte mellom helsepolitiske målsetninger og regional politiske føringer. 
Et møte mellom politiske bruk av faktastyring ved mål-  og resultatstyring/ Industriell 
målstyrings paradigme; og helsearbeidernes forvaltning av tilmålt økonomi for å oppfylle pålagt 
plikt og ansvars for pasientene i sykehus-avdelingene, i operasjonsstuene, på labbene og i 
poliklinikkene. 
Idepolitikk og regional maktstyring vil være ødeleggende for et Helgelandssykehus og for 
medisinsk desentralisert kompetansebygging på Helgeland. 
 
Feilplassert sykehus for Helgeland vil svekke fagkompetansen og reduseres den regionale 
utviklingen av spesialisthelsetjenesten for helgelendingene. 
Akutt syke mennesker på Helgeland, med anledning for fritt sykehusvalg, vil søke utredning og 
behandling ved sykehus med større bredde-, tverrfaglig-  og sterkere spisskompetanse.  
Et riktig plassert Helgelandssykehus med best tilpasset reiseavstander for alle bosetninger på 
Helgeland, vil gi sykehuset en større nærhet til pasienter og brukere. Dette bidrar til å styrke 
medisinsk fagnivå og kompetanse, bli læreinstitusjon for utdannelse av egne helsearbeidere, 
ingeniører, sykepleiere og legespesialister inne ulike fagområder; foruten styrke egne spesialist-
labber for forskning og innovasjon.         
 
«Planprogram i idefasen» er en oppskrift i utredningsarbeid og analyser for 
sykehusstruktur og lokalisering, som bør tas med i prosessen etter fastsetter kriterier knyttet til 
sykehusets Behov, Samfunnsmål, Effektmål og Krav/Føringer. 
Uhildet grovsiling av sykehus bør gjøres av sykehusstruktur og sykehuslokalisering som ikke 
oppfyller vilkårene i utviklingsprosessen, ved samfunnsmål og effektmål. Grovsortering vil ved 
metodebruk gjøres i relasjon til krav om by- og tettstednært området, krav til trafikk og 
tilgjengelighet for ansatte og for bidrag til kortest mulig reisevei til sykehusbehandling for de 
fleste bosatt på Helgeland.     
Temaene kommer sterkt frem i konsekvensvurderingene KU1 og KU2.  
De helsefaglige målene ved sykehusplassering bør ved «Nasjonal helse- og sykehusplan,  
Meld. St 11»; ved «Sykehus for fremtiden» og ved «NOU 2016:25- Organisering og styring av 
Spesialisthelsetjenesten-»; kreves sterkt til stedet ved «Planprogram for Idefasen».  



Helsefaglige konsekvenser i utredningsarbeid og i krav til sykehusets tilgjengelighet for 
øyeblikkelig helsehjelp, bør følges opp ved krav til helsefaglig innhold og til nivå av medisinsk 
teknologisk utvikling. 
Tilgjengelighet berører også kostnader for transport, trafikkbelastning, miljø, for omstilling og 
for pendling av ansatte.     

 
Ambulansetider på land og sjø ved 4 alternative lokaliseringer av stort 
akuttsykehus, Mo i Rana ,Sandnessjøen/Radåsen, Drevja og Tovåsen.  
 
Ambulansebil ved akutte transporter, utrykninger holder gjennomsnittlig hastighet ved dagens 
utbygde veistandard på  > 90 km/time. 
Ved våre beregninger, regnes ambulansetider med gjennomsnittlig hastigheter på 85km/time.  
Ambulansebåt, transporthastighet 29 – 30 knopp 
         «»»           , akutt transporter     35-  40 knopp. 
Oppgitte tider for ambulansebåt er relatert til gjennomsnittstider som vil være påvirket av urolig 
vær og havstrømninger.  
Stortingsmelding nr. 43 ( 1999-2000) gir føring på responstider 12 min(90% av befolkningen 
i by og tettsteder) og 25 min.(90% av befolkningen i rurale strøk). 
For Helgelandssykehuset er det varierende responstider på land og sjø for dekningsområder fra 
dagens ambulansebaser. 
 
 
Nasjonal Ambulansetider beregnet fra 49 utvalgte opptaksområder i 
Norge: 
Ambulansetider på mindre enn < 30` (min.) for 33% av befolkningen. 
«»           «»       på mellom 31`-  til 60` (min.) for 47% av befolkningen. 
«»           «»       på mellom 61`- til 90`(min.)  for 14% av befolkningen. 
«»           «»      på  mer enn   > 91`(min.) for 6% av befolkningen.             
      

Ambulansetid Brønnøysund-Sandnessjøen-Tovåsen/Drevja: 
Br.sund – Horn/amb.bil 14km 10min( 10`) 
Horn- Tjøtta/ambulansebåt (35`) 
Tjøtta- S.sjøen/ambulansebil (27`) 
S.sjøen – Tovåsen/Drevja  -- «»---    ( 20`/ 30`) 
Ambulansetid Br.sund – S.sjøen :  Ca. 84 `, 1 time -27min- 
«»            «»       Br.sund -  Tovåsen :  Ca. 104`, 1time 47min. 
«»            «»       Br.sund -  Drevja :  Ca. 114`, 1time  57 min. 
Ambulansetider Br.sund- Hemnes/Mo i Rana : 114min + 30min / 45min ; 
                                                          Ca. 2timer 24min /2timer 39min. 
 
Ambulansetider Sømna – Sandnessjøen- Tovåsen/Drevja : 
Sømna-Horn /ambulansebil (32`) . 
Horn- Tjøtta /ambulansebåt ( 35`) 
Tjøtta – S.sjøen /ambulansebil (27`) 
S.sjøen – Tovåsen/Drevja ambulansebil ( 20`/ 30`) 
Ambulansetid Sømna – S.sjøen : Ca.106`, 1time 46min . 



«»                «»   Sømna – Tovåsen : Ca. 126 `, 2 timer 06 min. 
«»                «»   Sømna – Drevja  :  Ca. 136`, 2 timer 16min. 
Ambulansetid Sømna-Hemnes/Mo i Rana, via Tjøtta : 136min + 30min / 45min ; 
                                                                                Ca. 2timer 46min / 3timer 1 min.  
Ambulansetiden Sømna-Hemnes/Mo i Rana via Tosboten- E6 vil bruke  
tilnærmet 3timer 15min / 3timer 30min.  
 
Ambulansetid Sandnessjøen – Tovåsen/Drevja 
Distanse S.sjøen –Tovåsen / Drevja : 27 km / 42 km   
                                 Ambulanse S.sjøen-  Tovåsen /Drevja :  20 min / 30min.  
 
Ambulansetid Mosjøen – Tovåsen / Drevja 
Distanse Mosjøen -Tovåsen / Drevja : 43 km / 28km 
                                 Ambulansetid Mosjøen- Tovåsen/ Drevja :  30 min. / 20min.  
 
Ambulansetid Mosjøen – Sandnessjøen.  
 Distanse Mosjøen- Sandnessjøen :  70km 
                                   Ambulansetid  Mosjøen – S.sjøen  : 50 min. 
 
 
Ambulansetid Mo i Rana – Drevja /Tovåsen 
Dist. Mo i Rana – Drevja / Tovåsen : 71 km / 85km   
                                   Ambulansetid   51`/ 60 ` ::  50 min./60min.  
 
Ambulansebåt Rødøy - Sandnessjøen/ bil Radåsen 
Ambulansebåt Rødøy -Levang , med bil Drevja / Tovåsen. 
Rødøy – S.sjøen          ::::  båt 100`   + bil Radåsen 10`  :  110 ` ;    
                                                                    Ambulansetid  ::    1 Time 50min.  
Rødøy – Levang         :::::  båt  65`  + bil  Drevja /Tovåsen 20`/ 10`.  
                                            Ambulansetid :: Rødøy-  Drevja / Tovåsen: 85` / 75`  
                                                                                      1time 25min/1 time 15min. 
                                                 

Ambulansebåt Nesna- Sandnessjøen/bil Radåsen. 
Ambulansebåt Nesna- Levang med bil Drevja / Tovåsen. 
Ambulanse-bil Nesna-  Mo i Rana. 
Nesna – S. sjøen   :::::: båt 40`+ bil 10`.                                  
                                                                       Ambulansetid :  50` min 
Nesna – Levang  :::::: båt 15`+  bil Drevja /Tovåsen 20` / 10`.     
                                                   Nesna – Drevja / Tovåsen 35 `/ 25`. 
                                                                       Ambulansetid :   35 min /25min.  
Nesna – Mo i Rana ::: 67 km ( 85km/time): bil  47` 
                                                    Ambulansetid / bil Nesna – Mo i Rana: 47min.  
Ambulansebåt Træna – Sandnessjøen / bil Radåsen. 
Ambulansebåt Træna – Levang med bil Tovåsen/ Drevja. 
Ambulansebåt Træna – Stokkvågen med bil Mo i Rana. 
Træna – S.sjøen   ::: båt 80`+ bil Radåsen 10`  



                                                       Ambulansetid Træna – S.sjøen : 90` :: 1 time 30min. 
Træna – Levang   ::::: båt 60` + bil Drevja / Tovåsen 20`/10`.    
                                                        Ambulansetid Træna  - Tovåsen / Drevja : 80`/ 70` . 
                                                                                                  :  1time 20 min / 1 time 10 min. 
Træna – Stokkvågen ::: båt 50`+ bil Mo i Rana 51`. 
                                                     Ambulansetid Træna – Mo i Rana 101` : 1 time 41 min.  
 

Ambulansebåt Onøy – Sandnessjøen / bil Radåsen. 
Ambulansebåt Onøy -  Levang med bil Tovåsen/Drevja. 
Ambulansebåt Lovund-Levang med bil Tovåsen/Drevja. 
Ambulansebåt Lovund-Stokkvågen med bil Mo i Rana. 
Onøy -  S.sjøen  ::: båt   60` + bil Radåsen 10`.  
                                                 Ambulansetid  Onøy – S.sjøen : 70` :: 1 time 10min. 
Onøy -  Levang ::::: båt 35` + bil Tovåsen /Drevja 10` / 20`.     
                                                 Ambulansetid  Onøy – Tovåsen/ Drevja :: 45min /55min.  
Lovund – Levang ::: båt 50`+ bil Tovåsen/Drevja 10`/20` 
              Ambulansetid Lovund – Tovåsen/Drevja :: 60`/70`.:: 1 time -- /1 time 10min. 
Lovund- Stokkvågen :::: båt 40`+ bil Mo i Rana (71km) / 50` . 
              Ambulansetid  Lovund – Mo i Rana  :  90`     :: 1time 30min. 
 
I Revidert Transportanalyse fra Asplan Viak ble det vurdert x2 lokaliseringer av 
sykehus, samt analyse opp mot «Det teoretiske befolkningstyngdepunkt ( Tbt. )». Dette er et 
beregnet befolknings midtpunkt for en sprett bosetting av befolkningen på Helgeland.  
 
Teoretiske befolkningstyngdepunkt  (Tbt) ligger ved E6, øst for den østlige inngangen til 
Toventunnelen. 
Rana-samfunnet har på ettersommeren (-17) forflyttet befolkings-tyngdepunktet til KORGEN. 
Tyngdepunktet for 30.000 mennesker nord for Korgenfjellet er overrakende beregnet større og 
beregnet mer sprett bosetning enn 48.000 mennesker bosatt til kystområder og til Helgeland 
innland.  
Har Rana-samfunnet fått et vekts problem ??    
Teoretisk vil Tbt være den beste lokaliseringen for et felles stort akuttsykehus for 
Helgeland. 
De nærmeste stedene vil være øst for åpning av Toventunellen, Drevja i Vefsn kommune eller 
Tovåsen i Leirfjord kommune. 
Stedene ligger i et kjerneområdet  med ulik nærhet til Mosjøen, Sandnessjøen og 
Mo i Rana på henholdsvis 28 -, 42- og 71km.  
Jernbanetraseen krysser nært sykehustomta i Drevja. 
Fra Mosjøen og Sandessjøen vil reisetiden til Tovåsen /Drevja være den samme som reisetiden 
i trafikkert Oslo vil være fra Sentralbanestasjonen/ Nordstrand til Rikshospitalet. 
( Opplysningene innhentet fra Ambulansetjenesten i Oslo)     
Sømna og Brønnøysund vil ha en ambulansetid til Drevja med bil/båt/bil på henholdsvis  
2 timer,16 min og 1 time, 57min.   
   
Utført transportanalyser av Asplan Viak om dekningsområdet for ambulansebåt /- bil er 
en detaljering av utført analyse av Multiconsult/Hospitalet(2014) i deres rapport for 
Helgelandssykehus. 



Tilgjengelighetsanalysene var utført ved hjelp av «Geografisk Informasjonssystemer» ( GIS).  
I likhet med Helgelandssykehusets Rapport er benyttet: «Arc GIS» med påbygging av «Network 
Analyst » , og av datagrunnlag fra Statens Kartverk ( veinettet Elveg ) .  
Asplan Viak AS har i sin utgave tatt i bruk tilkobling til SSB / befolkningsdata. 
 
Tilgjengelighetsanalysene er sammenfallende med overforstående oppsummerte 
ambulansetider fra de ulike lokalisasjonene. 

1. Ved alternativ I; vil reisetider/ambulansetider til de 3 lokalsykehusene  
gi korteste tid for befolkningen på Helgeland, bedømt til 100%. 
I tillegg kommer økende ambulanse transporter mellom Helgelandssykehusene og til 
sykehus med høyere kompetansenivå. 

2. Ved sykehusstruktur; 2b-1; et stort sykehus (A) , et lite sykehus (B);  beregnes betydelig  
+ 2 DMS, medfører økende transporttider pga. funksjonsfordeling mellom sykehusene 
og transport til sykehus med høyere kompetanse.  

3. Ambulansetransport til «det teoretiske befolkningstyngdepunkt», beliggende ved Drevja, 
vurdert/ beregnet av Hospitalet AS og av Asplan Viak; økte reisetider på 38%-40% fra 
alternativ 1 . 

4. Ambulanse til Tovåsen er ca. 50% høyere enn alt. I 
5. Ambulanse til Sandnessjøen/Radåsen er 65%-70% høyere enn alt. I.  

 
Sykehus i Drevja/Tovåsen vil bidra til «REGIONS-FORSTØRRING»  
av 2 bysentra og tilstøtende kommuner med tilsammen 27.566 mennesker; fra Sandnessjøen, 
Mosjøen, Leirfjord og Hemnes; som vil rekke «stort akutt Helgelandssykehus» på Drevja innen 
< 30min for akutt sykehusbehandling.  
Ytterligere 32.556 av befolkningen på Helgeland vil ha ambulansetid til «Stort Akuttsykehus» 
på Drevja/Tovåsen innen 31 – til 60min.  
Av dem vil 26.039 pasienter fra Mo i Rana med ambulanse rekke sykehusetbehandling innen 
45 min. 
Spesialisthelsetjenesten og akutt sykehusbehandling for befolkningen i Rana vil oppfylles ved 
DMS(Distrikts medisinsk senter) for 30.000 mennesker og ambulansetid til stort akutt 
Helgelandssykehus i Drevja/Tovåsen på 45min.  
Ved nasjonale ambulansetider for akutt sykehusbehandling, vil 26.039 beboere i 
Mo i Rana ha akutt medisinsk sykehus-dekning tilsvarende for 47% ( 2.397 mill.) av den 
norske befolkning med ambulansetider fra 31min til 60min. 
60.122 mennesker, 78 %av helgelendingene vil rekke akutt medisinsk sykehusbehandling  
innen 1 time; THE GOLDEN HOUR.  
 
Ved sykehus plassert i Hemnes eller i Mo i Rana vil 46.475 helgelendinger, 60% av 
befolkningen bosatt på indre, ytre og sørlige Helgeland, bli utsatt for -tap av liv og helse - med 
ytterligere tillegg av syketransport nordover fra Drevja til Hemnes/ Mo på  
henholdsvis 30 – og på 45 min., på trafikkbelastet E6; i tillegg til allerede tilbakelagt 
syketransporter fra Sømna, Vega, Lovund, Hattfjelldal, Herøy, Dønna, Brønnøysund, 
Mosjøen og Sandnessjøen. 
Sykehus plassert i Drevja/Tovåsen vil gi en kortere og mindre belastende syketransport og bedre 
tilgjengelighet for akutt medisinsk behandling.   
Pasienter fra 3 regioner på indre –, ytre- og sørlige Helgeland, vil ha egne veitraseer fra sine 
områder som gir bedre vilkår for miljø, mindre forurensning og bedre trafikk – og 
transportsikkerhet.     



 
Konsekvensutredningene, KU1 og KU2. 
Kostnader til transport , reiseavstander/ arbeidsreiser, omstilling og miljø med sertifisert grønt 
sykehus (ISO 14001-standard) og standard av grønt bo og nærmiljø for familier og for ansatte; 
bør ha en sterkere plass i «Planprogrammet»//ved regional konsekvensutredning ( KU 1) for 
stort Helgelandssykehus. 
Familie- og barnevennlig bosted, bomiljø og fravær av giftig miljøforurensende områder vil ha 
like sterk påvirkning på rekruttering og stabilisering av helsepersonell som arbeids-vilkårene ved 
sykehuset.   
Ved sykehus lokalisert til Drevja/Tovåsen vil man finne en helseinstitusjon i praktfull urbant 
naturområdet med 30 min reise til 2 bysentra; med lokalisering til Helgeland innland og til 
kystområdet. Dette er nødvendige spesifisering og vekting av krav ved kriterier for GRØNT 
sykehus, og burde ha sterkere plass i PLANPROGRAMMET, og kommet sterkere frem ved  
metodebruk for lokalisering av Helgelandssykehuset.  
                                                                   
                                                                    ## 
 
Svekkelse av «Planprogram for Helgelandssykehuset» gjøres ved fortegning 
/avvikende fremstilling av faktagrunnlaget og fortegning av analyser av kriterier : 
 
I :  Henviser til avsnittet ;« UNDERLAGSDATA TIL KRITERIENE» 
:: Grafisk bilde for kommunal  befolkningsutvikling i de enkelte kommuner på Helgeland, 
fremskrevet til 2040, har ingen betydning for kriteriene i Planprogrammet.  
Mer viktig er en beskrivelse, grafisk bilde av totale befolkningsutviklingen på Helgeland. 
Stort akuttsykehus skal tjene for en samlet befolkning fra alle kommuner på Helgeland, nord og 
sør for Korgenfjellet. 
Det blir ganske uforståelig med bruk av M(middel tall)for vurdering av befolkningsvekst fra 
SSB (Statistisk Sentralbyrå). 
Kriteriene for lokalisering av et Helgelandssykehuset er upåvirket av M-middeltallene,  
L-laveste-// H-høyeste antatt befolkningsutvikling ved fruktbarhet, levealder, innenlands 
flytting og innvandring. 
Interessen for disse dataene er mer til stedet for bemanningsbehovet i 
spesialisthelsetjenesten fremskrevet fra 2013 til 2040. Henviser til data fra SSB 
26/5-16. 
II : ET STORT AVVIK ER : 2b-1 ;  2 - sykehusløsningen for Helgeland :  
En konstruert sykehusstruktur i; Planprogrammet for Helgelandssykehuset; med -Et stort 
akuttsykehus(A) + et akuttsykehus med dagkirurgi(B) + 2 DMS(distrikts medisinske 
senter).  
En konstruert sykehusstruktur beregnet for mer enn > 150.000 mennesker og ikke egnet for 
80.000 helgelendinger --. 
Denne konstruksjonen; er kostnadskrevende ved transporter av pasienter mellom 2 mindre 
sykehus og kraver flere spesialister innen fagområder fordelt på 2 sykehus og på 2 DMS.  
En fordyrende sykehusløsning for et lite helseforetak med spredning av spesialister i flere 
fagområder, påfører tap for kompetansebygging pga. svak  befolkningsgrunnlag og svekket 
mulighet for utdannelse av egne spesialister og helsepersonell. 
Spesialisthelsetjenesten er i økende grad avhengig av sterk sammensatt fagkompetanse – under 
felles tak-- for å møte kompleksiteten i teknisk medisinsk utredning, IKT, diagnostikk, 
behandling, -«pakkeforløp» innen kreftbehandling- og pasientomsorg.  



Et stort akuttsykehus, Helgelandssykehuset i Drevja/Tovåsen for 80.000 mennesker, med sterk 
faglig bredde-  og tverrfaglig- kompetanse, vil være bedre nasjonalt egnet og mer økonomisk 
bærekraftig for å møte utfordringene innen spesialisthelsetjenesten, og gi større trygghet for 
pasientene enn man forventer ved «2-sykehusløsning». 
Stort akuttsykehus for Helgeland med krav til riktig lokalisering, vil bidra til å dekke 
spesialisthelsetjenesten i regionen og gi kvalitet ved medisinsk fagutvikling, for 
kompetansebygging, for utdannelse av fagarbeidere, ingeniører, spesialisering av sykepleiere, 
grenspesialisering av leger og styrket fagkompetanse for forskning og innovasjon. 
Et sterkt fagorganisert sykehus vil gi et løft i rekruttering og organisering av helsepersonell.     
 
Ved «2-sykehusløsning» vil pasienter med -fritt sykehusvalg-, reise forbi et svekket sykehus til 
sykehus med større fagbredde og spesial kompetanse. Valgene av sykehus vil bli en reise til 
Nordlandssykehuset i Bodø eller til Levanger sykehus//St. Olav Hospital i Trondheim.  
 
III  : Ved avsnitt - Metode/Kriterier- ; presenteres bruk av RTM (Regional Transport 
Modell) som vurderes som dårlig egnet analyse ved tidsberegninger for vekslende 
ambulansetransporter til luft-,  sjø- og land. 
RTM er gitt for stor plass i Planprogrammet uten å bidra til noe beregningsgrunnlag. 
 
IV : Ved avsnitt - Metode / Kriterier-; er det innlagt grafisk bilde av reisetider for 
transporter til sykehus i Sandnessjøen, Leland, Mosjøen, Korgen og Mo i Rana uten å vise til 
grafisk bilde for sykehus lokalisert til «teoretisk befolknings- tyngdepunkt». Det grafiske bildet 
blir avvikende og misvisende så lenge -det beste alternativ for sykehuslokalisering- ikke 
er tatt med i grafisk oversikt.  
 
V : I avsnittet – Reisetider, akuttransport - ; Referanse det til Nasjonal helse- og 
sykehusplan (2016-2019):: Her opplyses om at : «» 90% av befolkningen skal kunne nås 
innen 45min ved akutte situasjoner. Ved opprettet ambulansehelikopter på Evenes -sies at-  om 
lag 99% av befolkningen i Norge -teoretisk dekket- ved denne målsetningen»».  
 
 
Denne referansen brukt i -Rapport Helgelandssykehuset 2025- , er meningsløs, grenser 
til -fake news- og til avvikende referanse vedrørende ambulansetider i «Planprogrammet» for 
lokalisering av stort Helgelandssykehus.  
Luftambulanse/Ambulansehelikopter utgjør på nasjonalt plan «akutt prehospital 
støttefunksjon» til nasjonal ambulanseplan for akutte pasienter til 
sykehusbehandling. 
Ved dagens funksjon utgjør ambulansehelikopter nasjonalt «ca. 2 %» ( 8066 
oppdrag/ 2014) av alle ca. 550.000 årlige ambulanseoppdrag  i Norge til akutt 
sykehusbehandling.  
 
VI : I avsnitt – Reisetider, akuttransport - ; Informeres om at transporttider for pasienter 
til sykehusbehandling – vil utredes  når fremtidig sykehusstruktur på Helgeland er besluttet-  ???  
Det vil si når lokalisering av sykehus er bestemt. 
Her eksempel på ny «uklar innspill til styring i sykehusprosessen» !!!!! 
Dette bryter med føringer fra HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) i «ny veileder for 
utviklings-plan/-arbeid» er «Helsefaglige konsekvenser», tatt med «idefasen» av 
utviklingsplanen.  



Følgelig skal «Helsefaglige konsekvenser» ved ambulansetider til sykehus, tas med  
i vurdering til plassering av et stort akuttsykehus. 
 
VII : I avsnitt Konsekvensutredninger, regional(KU1) – og lokal(KU2) temaer ; 
I Planprogrammet møter vi dessverre igjen uklare vektinger, dels vinklede, dels ikke definerte 
vurderinger av «økonomiske ringvirkninger» og betydningen/ hva planprogrammet legger i de 
ulike lokaliseringsvalg relatert til «effekter på arbeidsmarkedet» og analyser av kostnader ved 
transporter/ambulansetransporter, reiseavstander/arbeidsreiser. 
Hvor informeres om omstilling og miljø for sertifisering av Grønt sykehus( ISO 14001- 
standard)? 
Hvordan virker grønt bo og nærmiljø for familier og ansatte, for rekrutering og stabilisering av 
medisinsk personale? 
Hvilken virkning har miljøbelastninger ved kumulative effekter, ved helhetseffekter og ved  
langtidseffekter ved trafikk - og ved transport analyser, foruten betydningen av giftige rester  
fra tidligere virksomheter? 
Burde ikke offentlig kjent klimatiske belastninger i Rana ved forurensning av giftig avfall i 
jordgrunn etter tidligere industri og nedgravd giftig industriavfall vært tatt med i KU1? 
 
                                                                        ## 
 
Planarbeidet ved utredning av ny sykehusstruktur for Helgeland er dessverre 
skadet ved manglende/avvikende grunnlag for vurderinger av metodebruk, av evalueringer, 
kriterier og beskrivelser for de ulike alternative sykehus-lokaliseringer.  
Resultatet av -utredningsarbeidet i idefasen- bør gi entydig krav for utsiling av 
alternative sykehuslokaliseringer;  
det betyr utsiling av bysentraene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, 
Brønnøysund og områdene Hemnes og Leland.   
De nasjonale/regionale, økonomiske og demografiske krav for lokalisering av et 
stort akuttsykehus for Helgeland; og for tilgjengelig spesialisthelsetjeneste for 
helgelendingene; er lokalisering av sykehus plassert i Drevja-Mosjøen eller  
Tovåsen-Leirfjord.   
  
Forekomsten av grunnleggende avvik og uklare slutninger ved metodebruk og ved 
føring/forvaltning av kriterier, gjør «Rapporten Helgelandssykehuset 2025» 
svekket for det grunnlag den er ment.    
 
                                                                    ## 
 
 
Begrunnelse, grunnleggende kriterier, for videre utredning av  
alternativet Tovåsen/Drevja  :::  
 
A :: 
Drevja/Tovåsen oppfyller kriteriene for By- og tettstednært området. 
Fremtidig sykehus i Drevja/Tovåsen, ligger nasjonalt i urbant område med By- og tettstednært 
tilknyttet til 2 bysentra og omlandet på ca. 27.566 mennesker,35% av helgelendingene, bosatt i 
Sandnessjøen, Mosjøen, Hemnes og Leirfjord og reisetid til sykehusbehandling innen 30 min.     
32.556 vil rekker sykehuset inne 31- til 60min.Blant dem vil 26.039 beboere fra Rana rekke 



akutt sykehusbehandling innen 45min, sammenfallende med beregnet ambulansetider for  
47%(2.397 mill) av den norske befolkning.   
60.122 mennesker, 78 % av helgelendinger vil rekke sykehuset i Drevja/Tovåsen innen  
1 time/ The Golden Hour. 
Konsekvensen med sykehuset plassert på Hemnes eller i Mo i Rana vil bety tidstap for- liv og 
helse- med -ekstra syketransport- av ca. 46.475 helgelendinger, 60% av helgelendingene, på 
henholdsvis 30min og 45min langs trafikkert E6,  frem til akutt sykehus-behandling. 
B :: 
Drevja /Tovåsen oppfyller kriteriene for klimatilpasset sykehus : 
Sykehuset i Drevja/Tovåsen vil gi god klassifisering som Grønt sykehus, som styrker verdien av 
sykehuset, gi lavere driftskostnader, lengre levetid, mindre belastende syketransporter og mindre 
miljø- og støybelastning .  
Grønne verdier forsterkes ved frie, naturskjønne omgivelser og for attraktive bosteder og bomiljø 
for barn og voksne. Lokalisasjonen for sykehuset vil sjekkes ut fra NVE i relasjon til flomfare, 
skredfare og grunnforhold. 
C :: 
Drevja /Tovåsen oppfyller kriteriene for reisetider til arbeidssted: 
Tilgjengelighet for ansatte vil oppfylles ved den 7.landsomfattende Reisevaneundersøkelsen 
utført av TØI (Transport Økonomisk Institutt) , 2013/-14.  
Denne er sammenfallende med Reisevaneundersøkelsen fra 2009 som viser aksepterte reisetider 
til arbeidsplass på 30min-40min. 
Smertegrenser oppgis til arbeidsreiser på mer > 50min. 
Ved publisering av Vågane, Brechant og Hjorthol, - 2011 , har 87% reisetid til  
arbeidet på < 30 min. 
I følge Haugberg,- 2013 , er det normalt å regne reiseavstand til arbeid < 45km, men det er ikke 
uvanlig med lengre reiser. 
D :; 
Drevja/Tovåsen oppfyller kriteriene for ambulansetider : 
Stort akutt sykehus bør oppfylle tilgjengelighet og nærhet til akuttfunksjoner for pasienter med 
bil-, båt-, og luftambulanse.  
Hvor langt er det til sykehus? 
Responstider behandles ikke. 
Ved sykehus i Drevja/Tovåsen oppfylles helsefaglige konsekvenser «KU1» for akutt 
sykehusfunksjoner; for struktur og lokalisering av stort akuttsykehus; for utviklingstrekk i 
forbindelse med sykehusbyggenes funksjonalitet og medisinsk teknologiutvikling i 
spesialisthelsetjenesten. 
Fra tidligere sykehusbygg vises at byggekostnader ved å bygge nytt sykehus tilsvarer kostnadene 
for - 1 driftsår- ved sykehuset.  
E :: 
Rekruttering /arbeidsplasser.«Employer brand/ omdømme av arbeidsgiver» , defineres 
som – inntrykk av et godt sted å være i arbeid, og et trygt, godt bosted og miljø for familie og 
barn-. Dette er bidrag for sterk rekruttering til stort akuttsykehus i  Drevja/Tovåsen. 
Manglende samsvar mellom jobben og personer, og opplevelsen av at arbeidsstedet ikke lever opp 
til forventningene en kandidat blir forespeilet i en ansettelsesprosess, vil være årsak for valg av 
nytt arbeidssted :: BRANHAM 2005. 
                                                   ## 



Helgelandssykehuset lokalisert til Drevja/Tovåsen vil ha tett kommunikasjonsbånd 
til Nordlandssykehuset i Bodø, til Universitetssykehuset i Tromsø og til St. Olavs Hospital i 
Trondheim. 
Jernbanene-sporet tilnærmet krysser sykehustomta i Drevja. 
Det kan ikke forutsies hvilken endring av virksomheter og bosetninger som kommer i regionen 
Mosjøen, Sandnessjøen, Leirfjord, Hemnes; ved gode kommunikasjoner mellom 
Helgelandskysten og Helgeland innland. 
Det kan sannsynliggjøres utviklingstrekk, basert på kvalitativ gjennomgang og bruk av 

erfaringer og resultat av tidligere utredninger og av resultat til  «» Multiplikator-effekt 
og Agglomerasjonseffekt»» 
Økonomiske og sosiale faktorer vil forsterke effekt og bredde i samfunnsfunksjoner, og bidrar til 
selvforsterkende vekst, innovasjoner og tiltrekningskraft til indre- og ytre Helgeland.  
Et stort akutt Helgelandssykehus, vil ligge innenfor 2 byer, 2 bolig- og arbeids-markedsregioner, 
Sandnessjøen og Mosjøen. 
                                              ##############                      
Referanser :  
#Rapport , Helgelandssykehuset , Planprogram for Idefasen. 
#Rapport Helgelandssykehuset 2025, Anbefaling av utrednings-alternativer. 
#Sykehus for fremtiden, Innspill til nasjonal sykehusplan. 
#Norsk faglig retningslinjer for intensivbehandling. 
#Nasjonal helse- og sykehusplan(2016-2019) Meld.St.11. 
#Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) Meld. St 16. 
#Samhandlingsreformen. St.meld.nr.47. 
#NOU 2016:25; Organisering og styring av spesialist- 
helsetjenesten. 
#Prop.90 L ; Lov om folkehelsearbeid(folkehelseloven). 
#Prop.91 L; Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m. 
(helse- og omsorgstjenesteloven) 
#Nasjonal faglige 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 arbeidsplasser og  
statleg tjenesteproduksjon(28.11.2014). 

 
Høringsuttalelse for Helgelandssykehuset 2025, 
Innspill til planprogrammet for idefasen. 
Tilsendes : 
Prosjektleder, Sykehusbygg HF,   Christian Brødreskift. 
Styremedlemmer i Helgelandssykehuset HF. 
Helse Nord RHF;  Dir.Kristian Fanghol ; Stabsdir. Karin Paulke; postmottak . 
Nordland Fylkesting ved postmottak. 
Nordland Fylkeskommune ved rådgiver Dag Bastholm.  
Helse- og omsorgs dep. Spesialrådgiver Kristin Lossius, postmottak HOD.  

Vedlegg : Krav om stans i Utviklingsplanen for Helgelandssykehuset 2025. 



 
 
 
   
 
        
 
 
 
 
 
  
 
  


