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Sammendrag 

Det er viktig at befolkningen på Helgeland har et spesialisthelsetjenestetilbud på høyt faglig 
nivå som tilbyr befolkningen kvalitative og gode tjenester. 

Alternative lokaliseringssteder for nytt sykehus på Helgeland bør være basert på nasjonale og 
regionale føringer. Dette innebærer at de fire regionsentrene på Helgeland -Brønnøysund, 
Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana - er foretrukne som alternativ for framtidige 
lokaliseringssteder.  

Nytt sykehus på Helgeland vil ha effekter på utvikling av arbeidsmarked, service og næring, 
utdanning, boligmarked og kapasitet i trafikksystemet. Fylkestinget vil be om at det kommer 
klart fram i vedtatt planprogram at det også skal utredes på disse samfunnsforholdene. Der 
endring i sykehustilbudet vil ha negative konsekvenser må avbøtende tiltak vurderes. 

Bakgrunn 

Helgelandssykehuset HF har fått i oppdrag fra Helse Nord RHF:  

«Helgelandssykehuset skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med kommunene, samt styrke forskning, 
fagutvikling og utdanning.»  

I forbindelse med utarbeidelsen av idéfaserapporten er det laget et forslag til planprogram. 
Planprogrammet omfatter blant annet beskrivelse av anbefalte utredningsalternativer, forslag 
til utredningstema og hvordan prosessen skal foregå. Alle har fått utsatt høringsfrist til 1. 
november 2017. 

Skrivefrist til fylkestingets behandling muliggjør ikke at uttalelser fra alle kommunene kan 
legges til grunn for vurderingene i denne saken. Eventuelle uttalelser vil bli lagt ved saken. 

Forslag til planprogram ble behandlet i styremøte for Helgelandssykehuset HF 23.05.2017: 

1. Styret for Helgelandssykehuset vedtar å sende det framlagte planprogram ut på 
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høring, med tilhørende vedleggsrapport og høringsbrev.  
2. Styret ber om at Hemnes og Leirfjord inkluderes i planprogrammet for alternativ 

stort sykehus, dvs. alternativ 4 og 9  
3. Styret forutsetter at arbeidsgruppenes rapport fra arbeidsgruppemøte 12.05.17, 

legges ved høringsrapporten. 

Planprogrammet bygger på plan- og bygningslovens §4: 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med 
frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å 
bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 

Helgelandssykehusets formulerte mål for arbeidet: 

«Samfunnsmålet er å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et helsemessig godt og 
samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud for befolkningen på Helgeland.   

Effektmålet som er formulert:  
«å kunne betjene befolkningen med et tidsmessig spesialisthelsetjenestetilbud med vekt på 
rask diagnostikk, tilbud til pasientene på det nivået som de har behov for, god service, 
skille mellom øyeblikkelig hjelp og planlagt virksomhet, tett samarbeid med 
primærhelsetjenesten og rekruttere, utdanne og beholde fagpersoner» 

Helgelandssykehuset ønsker innspill til planprogrammet på: 

· Kvalitetssikring av faktagrunnlag og analyser 
· Gi innspill til nye momenter som ikke har kommet fram gjennom utredningsarbeidet 
· Gi innspill til temaene for konsekvensutredning 

Problemstilling 

Planprogram er i henhold til plan- og bygningsloven en "oppskrift" eller en "plan" for 
planleggingen – både på innhold og prosess. Det redegjør for bakgrunn, formål og innhold for 
plan- og utredningsarbeidet, samt prosess og medvirkning. Planprogrammet beskriver videre 
hvordan prosessen legges opp med frister, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet 
for utredninger. Et planprogram er en utvidet melding om oppstart av en planprosess. 
Utredningstemaene skal synliggjøre hvordan struktur og lokasjon vil påvirke et framtidige 
sykehus og distriktmedisinske sentra -DMS og hvordan dette vil kunne påvirke 
helsetjenestene og samfunnsutviklingen på Helgeland. En ny struktur vil innebære økning i 
tilbudet enkelte steder, og tilsvarende redusering av tilbudet andre steder. Prosessen kan også 
innebære forslag til etablering på nytt sted med påfølgende nedleggelse av tilbud andre steder. 
Konsekvensene for samfunnet er svært ulike for de enkelte stedene avhengig av hva som 
skjer. Dette må utredningen ta høyde for.  
Med bakgrunn i vedtatt planprogram vil det bli utarbeidet en konsekvensutredning i to faser 
KU1 for regionale konsekvenser og en KU2 for lokale konsekvenser. Det endelige valget av 
struktur, lokalisering og planavgrensning for reguleringen vil bli avklart i løpet av arbeidet 
med konsekvensutredningen for lokale konsekvenser – KU2. 

2 
 



KU 1 – Utredningstema som påvirker struktur og lokalisering: 

Aktuelle tema i KU 1 vil være økonomiske ringvirkninger, effekter på arbeidsmarkedet, 
transport/trafikk, klima og utbyggingsmønster. Det skal utarbeides en SWOT-analyse for å 
kartlegge styrker, svakheter, trusler og muligheter, samt en ROS-analyse for å 
kartlegge/identifisere uønskede hendelser, vurdering med hensyn på sannsynlighet og 
konsekvens og forslag til tiltak. Denne konsekvensutredningen skal også synliggjøre hvordan 
struktur og lokasjon vil kunne påvirke et framtidig sykehus og DMS samt hvordan dette vil 
kunne påvirke samfunnsutviklingen på Helgeland.  

Tema som skal utredes: 

1. Alternativenes evne til å sikre Helgelandssykehuset tilgang til offentlig infrastruktur  
2. Alternativenes evne til å sikre Helgelandssykehuset tilgang til sosial infrastruktur 

(barnehager, skoler, utdanningsmuligheter, kommunal helsetjeneste o.l.), 
offentlig/privat tjenesteyting (idrettslag, fritidsaktiviteter, kino, teater o.l.) og 
næringslivets evne til å betjene sykehuset  

3. Alternativenes evne til sikre Helgelandssykehusets behov for og virkning av 
transport, trafikk og akutt-transport  

4. Alternativenes påvirkning på klima/grønt sykehus  
5. Alternativenes økonomiske bærekraft («liv laga») for Helgelandssykehuset  
6. Alternativenes evne til å hensynta/oppfylle ønsket statlig og regional utvikling  
7. Hvilke regionale konsekvenser de ulike alternativene for Helgelandssykehuset vil ha 

for samfunn, miljø og omgivelser  
8. Risiko- og sårbarhetsanalyse  
9. Alternativenes evne til å opprettholde og utvikle god samhandling med 

primærhelsetjenesten  

Om effekter for den regionale og lokale utviklingen uttaler planprogrammet:  
«Hvordan alternativene for sykehus vil påvirke regionens attraktivitet og dermed den 
demografiske utviklingen skal vurderes.  

Det skal vurderes i hvilken grad alternativene for sykehuset bidrar til å styrke regionen 
gjennom økt attraktivitet og mulige ringvirkninger. Det skal også vurderes i hvilken grad 
alternativene oppfyller Fylkesplanen for Nordland 2013-2025 sitt mål om utvikling av 
regionsentrene.» 

Det tas sikte på en styrebehandling av planprogrammet høsten 2017, styrebehandling av KU1 
vinteren 2018 og styrebehandling av KU 2 høsten 2018. Arbeidet med ROS-analyse, 
mulighetsstudie og alternativanalyse vil pågå parallelt med og i siste del av KU 2. De 
helsefaglige utredningene er igangsatt og vil pågå fram til sommeren 2018. Idefaserapporten 
skal styrebehandles i løpet av 2018. Framdriftsplanen legger opp til en beslutning om bygging 
ca. 2022. 

Det er utarbeidet et eget notat om vurdering av de ulike alternativene. Dette oppsummerer: 
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Helseforetaket skriver:  

Hemnes peker seg ut som den beste plasseringen for flest i befolkningen innenfor spennet 
60-85 minutters reisetid. Dette kan isolert sett være en grunn til å utrede et alternativ 
med plassering av stort akuttsykehus her. Lokasjonen egner seg ikke for DMS fordi den 
ligger for langt unna det naturlige lokale pasientgrunnlaget. Den egner seg heller ikke 
for et akuttsykehus fordi plasseringen i kombinasjon med andre lokasjoner blir liggende 
geografisk for tett.  
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I tillegg til disse alternativene har styret i Helgelandssykehuset vedtatt 23. mai 2017 at  det 
skal lages utredninger av ekstra alternativer for Leirfjord og Hemnes med stort sykehus, dvs 
alternativ 4 og 9.   

Fylkesrådet ga i FR sak 232/2016 den 21.06.2016 en uttalelse til planarbeidet for nytt 
Helgelandssykehus. 

Vedtak i FR sak 232/2016:  

Fylkesrådet viser til rapporten fra Helgelandssykehuset om hvilke kriterier som bør 
vektlegges i den videre prosessen. Denne baserer seg på regjeringens mål for 
lokalisering av statlig virksomhet, samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
forslag til ny transportplan, sykehusfaglige anbefalinger og Fylkesplan for Nordland 
2013 – 2025. 

1. Fylkesrådet støtter Helgelandssykehuset sin konklusjon om at det er de fire 
regionsentrene på Helgeland (Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i 
Rana) som er aktuelle som framtidig lokaliteter. 

2. Fylkesrådet støtter Helgelanssykehusets konklusjon om at det igangsettes en 
videre prosess med disse fire regionsentrene basert på prosesskrav i plan- og 
bygningsloven. Dette for å avdekke konsekvenser ved ulike alternativer for 
lokalisering og tomt. 

3. Fylkesrådet ber om å bli holdt orientert om det videre arbeidet med framtidig 
sykehusstruktur på Helgeland. 

Mld. St. 11 2015-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) sier følgende om 
utfordringer som vil påvirke helsetjenestene i framtiden:  

Basert på at vi blir flere eldre og andel eldre øker, i tillegg til flere innbyggere, vil vi ha et 
behov for i underkant av 40 prosent flere årsverk fram mot 2040. Utfordringen som følge av 
demografien er i en helt annen størrelsesorden enn tidligere.  

· Vi blir flere eldre. Dette vil ha stor betydning for helsetjenestene, da eldre over 70 år bruker 
dobbelt så mye helsetjenester som 40-åringer.  

· Folketallet i de store byene øker. Unge mennesker og innvandrere bosetter seg i første rekke i 
byene. Presset på helsetjenester i byene skyldes flere eldre, flere innflyttere og flere innvandrere. 
Distriktenes utfordringer er i første rekke knyttet til økningen i antall eldre.  

· Det er spesielt tilbudet til pasientene i de største sykdomsgruppene som vil være under press. 
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Sykdom øker med alder, og disse sykdomsgruppene omfatter i stor grad eldre pasienter som ofte 
også har flere diagnoser.  

Vurderinger 

Fylkesrådet er opptatt av at befolkningen har helsetjenester av høy kvalitet. Samtidig må 
tilbudet være lokalisert i nærheten av der folk bor for å skape nødvendig trygghet. Sykehusene 
har også en viktig funksjon i sine lokalmiljøer og deres influensområder. Sykehusenes behov 
for tjenester og varer er stort og økende, og har betydning for den regionale utviklingen.  

Å møte framtidens behov for spesialisthelsetjenesten i et så langstrakt og spredt befolket fylke 
som Nordland, handler i stor grad om å finne en god balanse mellom det som haster og det 
som kan planlegges. Balanse må også oppnås mellom det som må gjøres sentralt, og det som 
kan skapes lokalt. Fylkesrådet vil påpeke at når motstridende interesser gjør det vanskelig å 
bli enige om den beste løsningen, må hensynet til pasienten skal alltid veie tyngst. 

Utredningene i KU1 og KU2 må skape et beslutningsgrunnlag som kan gi legitimitet for det 
valget som må gjøres. Dette er et valg må bygge på både helsefaglige forhold samt regionale 
og lokale effekter. 

I denne aktuelle saken vil fylkesrådet med henvisning til planprogrammets funksjon vektlegge 
følgende i sin uttalelsen som grunnlag for fylkestingets vedtak: 

1. Prosessen 
2. Alternativene 
3. Forhold som skal vurderes/utredes 
4. Metode for utredning og vekting av alternativene 

 

1. Prosessen 

Prosessen det legges opp til åpner for medvirkning og utredninger på adskilte regionale og 
lokale forhold. Planprogrammet redegjør for en prosess på et overordnet nivå. Det vil i 
prosessen være milepæler hvor det blir tatt vesentlige beslutninger for prosessen videre. Et 
viktig punkt i prosessen er når foretaket har utredet konsekvenser og har et forslag til valg av 
alternativ. Da må det legges opp til en prosess, hvor det åpnes for innspill. Før helseforetaket 
tar et endelig valg, er det viktig at berørte parter får anledning til å uttale seg. Slike høringer 
kan være inkludert i planprogrammets medvirkningsbegrep, men bør likevel spesifiseres for at 
alle høringsinstanser skal være beredt når det vil skje.  

2. Alternativene 

Helgelandssykehuset består i dag av en enhet på Mo i Rana, en i Mosjøen og en i 
Sandnessjøen. Disse enhetene har ulike medisinske funksjoner. Planprogrammet oppgir at det 
skal utredes på 7 ulike alternativer pluss de alternativene Hemnes og Leirfjord.  

Fylkesrådet har tidligere anbefalt de fire opprinnelige lokaliseringsstedene for utredning. 
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Disse alternativene er gitt ut fra regional politikk vedtatt av fylkestinget.  

3. Forhold som skal vurderes/utredes 

Sykehuset er en stor arbeidsplass, og har stor betydning for stedet og omlandet der det er 
lokalisert og der det eventuelt skal etableres. Endringer i struktur og tjenestetilbudet vil skape 
vesentlige konsekvenser for samfunnet. 

Sykehuset har behov for en rekke tjenester og innkjøp. Det genererer kommunale inntekter og 
har behov for hard og myk infrastruktur. Utvikling av service, arbeidsmarked, boligmarked, 
kapasitet i og muligheter for et effektivt kollektivtrafikk og kapasitet i trafikksystemet 
påvirkes ulikt om helsetjenester legges ned eller reduseres. Det savnes i planprogrammet 
spesifisering av hvilke tema som skal utredes under betegnelsen samfunns- og 
regionalutvikling.  Utredningene må belyse konsekvenser i alle de tre tilfellene: nyetablering, 
reduksjon og avvikling av tilbud. 

En ny sykehusstruktur på Helgeland vil ha negative konsekvenser. Konsekvenser av enkelte 
endringer kan kompenseres ved etablering av avbøtende tiltak. Disse kan ligge på ulike nivå 
som for eksempel styrking av psykiatritilbud, raskere responstid for ambulanse osv.   

Fylkesrådet ser at det i planprogrammet legges stor vekt på innbyggerantallet i de enkelte 
kommunene. Demografiske forhold som påvirker fordeling i sykdommer ut over faktisk 
innbyggerantall i den enkelte kommune må også legges til grunn for utredningene.  

Fylkesrådet vil be om at det også utredes på følgende tema: 

a. Regional utvikling: herunder virkninger og konsekvenser for kommunene enten det 
blir økt eller redusert aktivitet eventuelt også nyetablering. I forbindelse med disse 
utredningene kan det gjerne vises til erfaringer fra andre sykehusetableringer de siste 
årene. 

b. Lokale forhold: Når det skal lages utredninger innen KU2 vil det være nødvendig å 
drøfte trafikken til sykehuset som stor arbeidsplass. En god dialog med Nordland 
fylkeskommune som ansvarlig for driften av kollektivtrafikk blir svært viktig. Dette 
behovet må ses i forhold til gode muligheter for å gå og sykle til arbeid og 
kommunenes parkeringspolitikk. 

 

4. Oppgitt metode for utredning og vekting av alternativene 

Valg av metode er viktig for å kunne få fram den nødvendige kunnskapen om de forskjellig 
effektene. I pkt. 7 Metodikk i planprogrammet er det opplyst at det skal benyttes 3 metodiske 
tilnærminger. Dette er dokumentanalyse, kvalitative analyser for tema som ikke lar seg 
tallfeste og kvantitative analyser der konsekvensene kan tallfestes basert blant annet på 
statistisk eller absolutt grunnlag. Uten flere opplysninger enn dette, vil valg av metode fremstå 
som uklart. Valg av nytt sykehus på Helgeland vil ha stor betydning for regionen. Hva som 
vektlegges i valget og premissgrunnlaget for valget må være klart for publikum. 

Synliggjøring av metoder for utredningen er viktig for å dokumentere hvordan vurderinger og 
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veiinger skal gjøres i beslutningsfasen. I dette aktuelle planprogrammet er metodediskusjonen 
og omtale av metode for lite og uklart fremstilt.  

I vektingen mellom de ulike alternativene vil fylkesrådet be om at argumentasjonen for det 
endelige lokaliseringsvalg, herunder struktur med sykehustyper gjøres på en måte som er klar, 
lettlest og etterprøvbar. 

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 

Denne saken vil ikke ha umiddelbare konsekvenser for Nordland fylkeskommune verken i 
forhold til økonomiske, administrative, personellmessige, likestilling eller med hensyn på 
universell utforming.  
Ny strukturer for spesialisthelsetjenesten på Helgeland kan imidlertid på sikt få konsekvenser 
for utdanning og samferdsel. Saken har betydning for utvikling av og tilgjengelighet til gode 
og tilpassede helsetjenester for befolkningen på Helgeland. 

 
Fylkesrådets innstilling til vedtak 

1.Fylkestinget slutter seg til Helgelandssykehusets mål om å sikre langsiktige løsninger for 
et helsemessig godt og effektivt sykehustilbud på Helgeland. 

2.Spesialisthelsetjenestetilbud på Helgeland må ha et høyt faglig nivå som tilbyr 
befolkningen i regionen gode tjenester. 

3.Med henvisning til planprogrammets funksjon vil Fylkestinget påpeke: 

a. Fylkestinget ser at styret i Helgelandssykehuset også vil utrede Hemnes og Leirfjord 
som aktuelle lokaliteter for nytt sykehus. Fylkestinget vil imidlertid slutte opp om 
nasjonal og regional politikk og viser til fylkesrådets vedtak i FR sak 232/2016 den 
21.06.2016 om at det er de fire regionsentrene på Helgeland - Brønnøysund, 
Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana - som er aktuelle som framtidige lokaliteter. 

b.Planprogrammet formidler prosessen på et overordnet nivå. For publikum, 
organisasjoner, kommuner og fylkestinget er det viktig å kunne gi innspill før bindende 
beslutninger tas. Fylkestinget vil be om at planprogrammet sier klart fra om når i 
prosessen det skal åpnes for denne muligheten.   

c. Ulike scenarier og løsninger for framtidig sykehusstruktur skal utredes. Utredningene 
må belyse de samfunnsmessige konsekvenser  for regionsentrene, i alle de fire 
tilfellene: nyetablering, økning, reduksjon og avvikling av tilbud. 

d.Det savnes i planprogrammet spesifisering av hvilke tema som skal utredes under 
betegnelsen samfunns- og regionalutvikling. Fylkestinget vil påpeke at  sykehus har 
behov for en rekke tjenester og innkjøp. De genererer kommunale inntekter og har 
behov for hard og myk infrastruktur. Fylkestinget vil be om at det kommer tydelig fram 
i det endelige planprogrammet at følgende samfunnstema skal utredes: virkninger og 
konsekvenser for kommunene, utvikling av service, arbeidsmarked, utdanningstilbud, 
boligmarked og kapasitet i trafikksystemet. Disse temaene må utredes ut fra de ulike 
scenariene (jfr pkt 3c) på det enkelte sted. I forbindelse med disse utredningene kan det 
gjerne vises til erfaringer fra andre sykehusetableringer de siste årene.  

e. Når det skal lages utredninger innen KU2 vil det være nødvendig å drøfte trafikken til 
sykehuset som stor arbeidsplass. En god dialog med Nordland fylkeskommune som 
ansvarlig for driften av kollektivtrafikk blir svært viktig. Dette behovet må ses i forhold 
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til gode muligheter for å gå og sykle til arbeid og kommunenes parkeringspolitikk. 
f. I de tilfeller nytt sykehus vil ha store negative konsekvenser for samfunnet og naturen, 

vil fylkestinget be om at det vurderes avbøtende tiltak på alle nivå.  
g.Fylkestinget vil be om at planprogrammet bedre synliggjør hvilke metoder som skal 

brukes i de enkelte utredningene. 
h.Fylkestinget vil be om at Nordland fylkeskommune holdes orientert om det videre 

arbeidet med framtidig sykehusstruktur på Helgeland. 

 

 

Bodø den 15.09.2017  
Tomas Norvoll Ingelin Noresjø 
fylkesrådsleder fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse 
sign sign 

 

 
 
15.09.2017 Fylkesrådet 
 
 
Votering i Fylkesrådet 

Innstilling fra Fylkesrådet 
Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 
 
 
 
 09.10.2017 Fylkestinget 
 
 
Innstillinga fra komite for plan og økonomi ble lagt fram av saksordfører Grete Bang, 
Ap: 

1.Fylkestinget slutter seg til Helgelandssykehusets mål om å sikre langsiktige løsninger for 
et helsemessig godt og effektivt sykehustilbud på Helgeland. 

2.Spesialisthelsetjenestetilbud på Helgeland må ha et høyt faglig nivå som tilbyr 
befolkningen i regionen gode tjenester. 

3.Med henvisning til planprogrammets funksjon vil Fylkestinget påpeke: 

a. Fylkestinget ser at styret i Helgelandssykehuset også vil utrede Hemnes og Leirfjord 
som aktuelle lokaliteter for nytt sykehus. Fylkestinget vil imidlertid slutte opp om 
nasjonal og regional politikk og viser til fylkesrådets vedtak i FR sak 232/2016 den 
21.06.2016 om at det er de fire regionsentrene på Helgeland - Brønnøysund, 
Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana - som er aktuelle som framtidige lokaliteter. 

b.Planprogrammet formidler prosessen på et overordnet nivå. For publikum, 
organisasjoner, kommuner og fylkestinget er det viktig å kunne gi innspill før bindende 
beslutninger tas. Fylkestinget vil be om at planprogrammet sier klart fra om når i 
prosessen det skal åpnes for denne muligheten.   

c. Ulike scenarier og løsninger for framtidig sykehusstruktur skal utredes. Utredningene 
må belyse de samfunnsmessige konsekvenser  for regionsentrene, i alle de fire 
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tilfellene: nyetablering, økning, reduksjon og avvikling av tilbud. 
d.Det savnes i planprogrammet spesifisering av hvilke tema som skal utredes under 

betegnelsen samfunns- og regionalutvikling. Fylkestinget vil påpeke at  sykehus har 
behov for en rekke tjenester og innkjøp. De genererer kommunale inntekter og har 
behov for hard og myk infrastruktur. Fylkestinget vil be om at det kommer tydelig fram 
i det endelige planprogrammet at følgende samfunnstema skal utredes: virkninger og 
konsekvenser for kommunene, utvikling av service, arbeidsmarked, utdanningstilbud, 
boligmarked og kapasitet i trafikksystemet. Disse temaene må utredes ut fra de ulike 
scenariene (jfr pkt 3c) på det enkelte sted. I forbindelse med disse utredningene kan det 
gjerne vises til erfaringer fra andre sykehusetableringer de siste årene.  

e. Når det skal lages utredninger innen KU2 vil det være nødvendig å drøfte trafikken til 
sykehuset som stor arbeidsplass. En god dialog med Nordland fylkeskommune som 
ansvarlig for driften av kollektivtrafikk blir svært viktig. Dette behovet må ses i forhold 
til gode muligheter for å gå og sykle til arbeid og kommunenes parkeringspolitikk. 

f. I de tilfeller nytt sykehus vil ha store negative konsekvenser for samfunnet og naturen, 
vil fylkestinget be om at det vurderes avbøtende tiltak på alle nivå.  

g.Fylkestinget vil be om at planprogrammet bedre synliggjør hvilke metoder som skal 
brukes i de enkelte utredningene. 

h.Fylkestinget vil be om at Nordland fylkeskommune holdes orientert om det videre 
arbeidet med framtidig sykehusstruktur på Helgeland. 

  
Dagfinn Olsen, Frp, fremmet  fellesforslaget fra Frp, Rødt, V og MDG fra komiteen: 
 
1. Fylkestinget slutter seg til Helgelandssykehusets mål om å sikre langsiktige løsninger 
for et helsemessig godt og effektivt  sykehustilbud på Helgeland. 
2. Spesialisthelsetjenestetilbud på Helgeland må ha et høyt faglig nivå som tilby 
befolkningen i regionen gode tjenester. 
3. Med henvisning til planprogrammets funksjon vil Fylkestinget påpeke: 

a. Best helsefaglig struktur må utredes først, deretter lokalisering. 

b.Etterprøvbare evalueringskriterier og viktighet må avklares før utredning og evaluering. 

c. En tydelig, klar og transparent fremdrifts- og gjennomføringsplan utarbeides for alle 
områdene i prosessen. 

d.Alle kommuner på Helgeland må involveres i hele prosessen og dagens vertskommuner 
må gis plass i styringsgruppen. 

e. Ett stort sykehus er hovedmodell. Andre valgte modeller må komme som konsekvens 
av utredning. 

  
 
Votering i plenum 
 
Komiteinnstillinga punktene 1 og 2 enstemmig vedtatt med 42 stemmer (2H og 1Ap hadde 
permisjon). 
Komiteinnstillinga punktene 3 a-h vedtatt mot 11 stemmer avgitt for fellesforslaget fra Frp, 
Rødt og Venstre og MDG til punktene 3 a-e (5Frp, 1H, 2R, 2V og 1MDG).    
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FT 147/2017 
Vedtak 
 
 

1.Fylkestinget slutter seg til Helgelandssykehusets mål om å sikre langsiktige løsninger for 
et helsemessig godt og effektivt sykehustilbud på Helgeland. 

2.Spesialisthelsetjenestetilbud på Helgeland må ha et høyt faglig nivå som tilbyr 
befolkningen i regionen gode tjenester. 

3.Med henvisning til planprogrammets funksjon vil Fylkestinget påpeke: 

a. Fylkestinget ser at styret i Helgelandssykehuset også vil utrede Hemnes og Leirfjord 
som aktuelle lokaliteter for nytt sykehus. Fylkestinget vil imidlertid slutte opp om 
nasjonal og regional politikk og viser til fylkesrådets vedtak i FR sak 232/2016 den 
21.06.2016 om at det er de fire regionsentrene på Helgeland - Brønnøysund, 
Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana - som er aktuelle som framtidige lokaliteter. 

b.Planprogrammet formidler prosessen på et overordnet nivå. For publikum, 
organisasjoner, kommuner og fylkestinget er det viktig å kunne gi innspill før bindende 
beslutninger tas. Fylkestinget vil be om at planprogrammet sier klart fra om når i 
prosessen det skal åpnes for denne muligheten.   

c. Ulike scenarier og løsninger for framtidig sykehusstruktur skal utredes. Utredningene 
må belyse de samfunnsmessige konsekvenser  for regionsentrene, i alle de fire 
tilfellene: nyetablering, økning, reduksjon og avvikling av tilbud. 

d.Det savnes i planprogrammet spesifisering av hvilke tema som skal utredes under 
betegnelsen samfunns- og regionalutvikling. Fylkestinget vil påpeke at  sykehus har 
behov for en rekke tjenester og innkjøp. De genererer kommunale inntekter og har 
behov for hard og myk infrastruktur. Fylkestinget vil be om at det kommer tydelig fram 
i det endelige planprogrammet at følgende samfunnstema skal utredes: virkninger og 
konsekvenser for kommunene, utvikling av service, arbeidsmarked, utdanningstilbud, 
boligmarked og kapasitet i trafikksystemet. Disse temaene må utredes ut fra de ulike 
scenariene (jfr pkt 3c) på det enkelte sted. I forbindelse med disse utredningene kan det 
gjerne vises til erfaringer fra andre sykehusetableringer de siste årene.  

e. Når det skal lages utredninger innen KU2 vil det være nødvendig å drøfte trafikken til 
sykehuset som stor arbeidsplass. En god dialog med Nordland fylkeskommune som 
ansvarlig for driften av kollektivtrafikk blir svært viktig. Dette behovet må ses i forhold 
til gode muligheter for å gå og sykle til arbeid og kommunenes parkeringspolitikk. 

f. I de tilfeller nytt sykehus vil ha store negative konsekvenser for samfunnet og naturen, 
vil fylkestinget be om at det vurderes avbøtende tiltak på alle nivå.  

g.Fylkestinget vil be om at planprogrammet bedre synliggjør hvilke metoder som skal 
brukes i de enkelte utredningene. 

h.Fylkestinget vil be om at Nordland fylkeskommune holdes orientert om det videre 
arbeidet med framtidig sykehusstruktur på Helgeland. 

 
 
 
Vedlegg 
 
Tittel DokID 
Helgelandssykehuset 2025 - innspill til høring av planprogram 911605 
Forslag til felles høringsuttalelse til planprogram fra kommunene 912167 
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Alstahaug, Leirfjord og Vefsn,, datert  1.9.2017 
Vefsn kommunes saksframlegg til høringsuttalelsen 912168 
Rana kommune - Helgelandssykehuset 2025 - høring av 
planprogram 

912525 

Høringsuttalelse fra kommunene Alstahaug, Leirfjord og Vefsn 918820 
Høringsuttalelse Leirfjord kommune 921420 
Høringsuttalelse Rana Utviklingsselskap 921750 
Høringsuttalelse Rana Utviklingsselskap del1 921751 
Høringsuttalelse Rana Utviklingsselskap del2 921753 
Høringsuttalelse Rana Utviklingsselskap del3 921754 
Eldrerådets innstilling FT-sak 147-2017 922551 
Høringsuttalelse Harald Nyberg 923048 
Fylkestinget i oktober - Innspill fra Vefsn kommune 923109 
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