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Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret ber helseforetaket om at bærekraftutfordringene til de ulike alternativene, 

blir et sentralt tema i den regionale konsekvensutredningen. Dette omfatter 

investeringskostnader, transportkostnader, miljøkostnader, avstandskostnader og 

omstillingskostnader samt eventuelle stordriftsfordeler/ulemper. 

 

2. Kommunestyret ber videre helseforetaket om at følgende tema løftes tydeligere fram i den 

regionale konsekvensutredningen:  

 

a. Rekrutterings/utdanningsperspektivet som omfatter helseforetakets hovedoppdrag i 

oppdragsdokumentet og sykehusenes hovedoppgaver etter 

spesialisthelsetjenesteloven. 

 

b. Kommunikasjonsutfordringene som omfatter regionstørrelse, transportavstand, 

arbeidsreiser, flyforbindelser og luftambulanseressurser. 

 

3. Kommunestyret ber rådmannen om en egen utredning til neste møte med tall og fakta som 

begrunner hovedsykehusets fortsatte lokalisering i Mo i Rana. Utredningen skal inneholde 

konkrete innspill både til det foreliggende høringsutkastet til planprogram og spesielt til de to 

kommende konsekvensutredningene.  

 

4. Vedtak og saksutredning oversendes helseforetaket som kommunens høringssvar. 

 

 

1. Bakgrunnen 

 

Utviklingsplan Helgelandssykehuset 2025 ble startet opp i 2013. Prosjektet har hatt bistand fra 

ulike eksterne miljø. Anbefalingen i 2014 var to varianter av ett fellessykehus (med/uten DMS). 

Rana kommune har i hele prosessen vært tydelig på at også en to-sykehus-løsning må utredes.   

 

I denne saken behandles helseforetakets planprogram (se vedlegg). Det sentrale formålet med 

planprogrammet er å identifisere hvilke tema som skal belyses i konsekvensutredningene. Det 

vises spesielt til kapitlet Planprogrammet og avsnittene under Konkrete innspill i denne saken. 

 

I den forrige sykehussaken i 2016 ble helseforetakets lokaliseringskriterier behandlet (se lenke): 

 
http://einnsyn.rana.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=245&documentTypeId=MI 

http://einnsyn.rana.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=245&documentTypeId=MI
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Planprogrammet har høringsfrist 01.11.17 og skal deretter behandles både av styret i 

Helgelandssykehuset HF og styret i Helse Nord RHF. Neste sentrale prosjektaktivitet er to 

konsekvensutredninger – regionale tema og lokale tema – som vil prege hele 2018.  

 

1.1 Prosessen 

 

Prosjektet er forsinket iht. opprinnelig fremdriftsplan. En årsak til forsinkelsen er at utkastet til 

planprogram måtte behandles to ganger i HF-styret i 2017 (se vedlegg). 

 

Opprinnelig anbefaling på kun to varianter av et fellessykehus som løsning, måtte tilbaketrekkes 

etter at regjeringen la fram den nasjonale helse- og sykehusplanen i 2015. Den ga som forventet 

retning, ramme og innhold for en to-sykehus-løsning (stort akuttsykehus og akuttsykehus).  

 

Den store ressursbruken til utredning av et fellessykehus på Helgeland – tidsbruk for 

helsepersonell både i sykehus og kommuner samt pengebruk – må det kunne reises spørsmål om 

i lys av Stortingets vedtak i 2016 om den nasjonale helse- og sykehusplanen: 

 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at sykehus som i dag har akuttkirurgiske tilbud, fortsatt vil 

ha dette når hensynet til pasienten gjør det nødvendig, og kvalitet og pasientsikkerhet er 

ivaretatt». 

 

En del ordførere har likevel fremmet et ensidig krav og et ultimatum om et fellessykehus sør for 

Korgfjellet som eneste løsning. Her sitert fra helseforetakets nettside i 2016: 

 

«Ordførerne i Vefsn, Alstahaug, Brønnøy og Leirfjord hadde bedt om et møte med styreleder 

i Helgelandssykehuset før styremøtet onsdag. Ordførerne hadde tre saker de ønsket å formidle 

sine tanker rundt da de møtte styrelederen: 

 

 Krav om at et eventuelt nytt akuttsykehus må plasseres sør for Korgfjellet. 

 Ønske om at Leirfjord tas med i det videre utredningsarbeidet. 

 Videre arbeid med DMS i Brønnøysund». 

 

Den tilsynelatende faglige enigheten i spesialist- og kommunehelsetjenesten om et fellessykehus 

er også i ferd med å brytes opp der helsepersonell nå tar til ordet for eller har en åpen holdning til 

en variant av todelt sykehusløsning. Også ordføreren i Alstahaug har i ettertid åpnet for en to-

sykehus-løsning.    

 

1.2 Strukturen 

 

I nasjonal helse- og sykehusplan opereres det med ulike sykehusnivå/modeller: 

 

 Regionsykehuset er hovedsykehuset i helseregionen. I Nord-Norge er dette UNN. 

 Stort akuttsykehus har et befolkningsgrunnlag på minst 60-80.000 innbyggere og et bredt 

tilbud innen akuttkirurgi og andre medisinske spesialiteter. 

 Akuttsykehus skal minst ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt 

kirurgi. Sykehuset kan ha akuttkirurgi hvis bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil-, 

båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig. 
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Lokalsykehusene behandler i dag om lag 70 % av sykehuspasientene. 70 % av disse er igjen 

indremedisinske pasienter og 80-90 % er akutte tilfeller. Det vil bli et økt sykehusbehov i 2030 

på om lag 20 % pga. flere eldre og kronikere, dermed spesielt behov for desentral indremedisin. 

 

En omdiskutert faglig problemstilling er om akuttsykehuset er robust nok og levedyktig på sikt 

uten døgnkontinuerlig akuttkirurgisk beredskap, herunder øvrig funksjonsfordeling med det store 

akuttsykehuset. Vurderingene fra Norsk kirurgisk forening i Dagens Næringsliv i 2015 er dette: 

 

«Kirurgiforeningens leder er enig i et befolkningsgrunnlag på 60-80.000 kan være et fornuftig 

utgangspunkt, hvis det gjøres lokale tilpasninger. Vi mener befolkningsgrunnlag ikke er 

tilstrekkelig kriterium alene, vi må også ta hensyn til geografi. Det vil si avstand til neste sykehus 

og transportmuligheter». 

 

«De små sykehusene som beholder indremedisinsk beredskap, må også ha en kirurg tilstede på 

dagtid og ellers i beredskap. Mange indremedisinske pasienter vil trenge en kvalifisert kirurgisk 

vurdering av behovet for kirurgi, og av hvor pasienten skal sendes. Det er gull verdt». 

 

Stortinget vedtok i 2016 i tilknytning til den nasjonale helse- og sykehusplanen at: 

 

«Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for at de 

regionale helseforetakene starter en prosess med å flytte mer av den elektive kirurgien i foretaket 

til akuttsykehusene, der det ligger til rette for dette, for derigjennom å styrke den generelle 

kirurgiske kompetansen ved disse sykehusene». 

 

1.3 Tyngdepunktet 

 

Hovedkontoret i Helgelandssykehuset HF er lagt til Mo i Rana. Mo i Rana er allerede i dag 

tyngdepunktet for sykehusdrift (flest årsverk, best økonomistyring og størst pasientaktivitet) og 

kirurgi (eneste sykehus også med døgnkontinuerlig kirurgisk ortopedisk beredskap) på 

Helgeland. Disse fakta framkommer ikke i høringsversjonen av planprogrammet med vedlegg: 

 

 
 
Somatikk: Omfatter i hovedsak indremedisin, kirurgi og føde samt støttetjenester som anestesi (narkose), radiologi og laboratorie/blodbank samt 

kreftpoliklinikk. De fleste sykehusene har også tilbud innen psykiatri og rus. Den eneste døgnbemannede rusenheten på Helgeland er i Rana.  

DRG: Diagnose Relaterte Grupper gir en oversiktlig beskrivelse av aktiviteten ved sykehusene (medisinsk og økonomisk). Systemet gjør det også 
mulig å sammenligne sykehus, selv om disse skulle behandle ulike pasienter.   
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Mo i Rana er tyngdepunktet, men fordelingene av sykehusårsverk per 1000 innbyggere viser i 

dag en skjev fordeling mellom sykehuskommunene Rana, Vefsn og Alstahaug samt nord og sør 

for Korgfjellet: 

 

 
 
Sykehusområder: Sør-Helgeland og Brønnøy har tradisjonelt tilhørt sykehusområdet til Sandnessjøen. Brønnøy har egen fødestue og psykiatri.  

Funksjonsfordeling: Gjennom funksjonsfordeling dekker de tre sykehusenhetene hele Helgeland og 78.000 innbyggere gjennom tilbud enheten er 

alene om. Rana for eksempel ortopedi og revmatologi, Sandnessjøen øre-nese-hals og rehabilitering, Mosjøen urologi, plastikkirurgi, øye, hud og 
nevrologi. Mosjøen mistet den døgnkontinuerlige akuttkirurgiske beredskapen i 2006 og fødetilbudet er omgjort til føde- og barselpoliklinikk.    
 

 

2. Planprogrammet 

 

Høringsutkastet til planprogram og vedtatte lokaliseringskriterier danner et godt utgangspunkt for 

den videre prosessen, men Rana kommune har flere begrunnede innspill til tema som må 

synliggjøres og utdypes bedre i den regionale konsekvensutredningen. 

 

Nedenfor følger kommentarer til det foreliggende planprogrammet, slik det ble behandlet og 

vedtatt i styremøtet i helseforetaket 22.06.17 (andre gangs behandling), herunder også selve 

styresaken med alle tilhørende dokument (se vedlegg): 

 

2.1 Generelle innspill 

 

2.1.1 Helgelandsregionen 

 

Planprogrammet bruker begrepene Helgeland og 

region på en usammenhengende måte. I noen 

sammenhenger framkommer Helgeland som en 

region, og i andre sammenhenger fire regioner (Mo 

i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund) 

med enda flere lokale arbeidsmarkeder: 

 

«På grunn av avstandene i regionen er regionen 

delt i flere adskilte, mindre arbeidsmarkeder».  

 

«Kun mellom noen få kommuner er det utstrakt 

pendling over kommunegrensene. Det suverent 

største lokale arbeidsmarkedet er Rana og Hemnes 

kommuner som omfatter 41 % av alle sysselsatte på 

Helgeland. De to andre lokale arbeidsmarkedene 

som er aktuelle som lokaliteter for sykehus, 

Vefsn/Grane og Alstahaug/Leirfjord står for hhv. 20 

% og 13 % av sysselsettingen på Helgeland». 
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Det kan være en tanke å reflektere noe rundt dette. Tidligere daglig leder ved Petter Dass-museet, 

Ivar Roger Hansen, hadde denne kommentaren i «Horisont Helgeland» i 2012: 

 

«Den nederlandske samfunnsgeografen Guido van Rijkom peker i en masteroppgave på at på 

Helgeland er både den lokale patriotismen og lojaliteten overfor det nærmeste serviceområdet 

sterkere enn den regionale identiteten. Dette mener han har både historiske og praktiske 

grunner. Regionen er stor med lange avstander og tildels vanskelige kommunikasjoner». 

 

«Kampen om menneskelige, naturmessige og offentlige ressurser har skapt misunnelse og ufred i 

etterkrigstidens Helgeland, sier Rijkom. Endelig peker han på at bygging av samarbeid og 

identitet i løpet av 1990-årene har skjedd på flere subregionale nivå gjennom de tre 

regionrådene som koordinerer kommunalt samarbeid på Helgeland». 

 

Region Mo i Rana – dvs. Nord-Helgeland (Træna, Rødøy, Lurøy, Nesna, Hemnes og Rana) – 

utgjør 46 % av befolkningen på Helgeland.  

 

Historisk, befolkningsmessig, kommunikasjonsmessig og politisk kan vi antakelig beskrive en 

todeling av Helgeland – langs Korgfjellet. Dette understøtter også en todelt sykehusløsning. 

 

2.1.2 Bynærtkriteriet 

 

I sommer kom følgende utspill fra Kommunenes Sentralforbund på NRKs nyhetssendinger: 

 

«Staten må slutte å plassere viktige tilbud langt utenfor sentrum, sier spesialrådgiver Anne 

Johanne Enger i KS. Det er vanskelig å få øye på noen by ved sykehuset på Kalnes i Østfold, som 

åpnet i 2015. Sykehuset ligger ved E6, det er 7 kilometer til sentrum av Sarpsborg og 17 

kilometer til Fredrikstad. Av flere tusen ansatte er det ytterst få som sykler hit». 

 

«Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner lover skjerping: Det finnes mange 

eksempler både i stat og kommune på at man har planlagt og bygd feil. Jeg strammet inn 

retningslinjene i 2014. Nå inngår vi avtaler med byene og legger til grunn at det skal bygges mer 

rundt kollektivknutepunktene. Det gjelder også statlige virksomheter, sier han». 

 

Det framstår derfor som underlig at styret i Helgelandssykehuset HF likevel valgte å ta med 

Leirfjord og Hemnes videre. Dette uten ”særskilt begrunnelse” som var kravet fra Helse Nord 

RHF. Vi forventer at disse alternativene blir tatt ut når planprogrammet skal endelig behandles.  

 

Vi viser videre til at disse alternativene er tatt med kun med en ett-sykehus-løsning – noe som 

også er i strid med kravet fra Helse Nord RHF. 

 

I et tidligere styremøte i 2016 forsøkte styreflertallet i Helgelandssykehuset HF å forhindre 

utredning også av en to-sykehus-løsning. Det ble som kjent korrigert av styret i Helse Nord RHF. 

Styreflertallet i Helgelandssykehuset HF mangler derfor nødvendig legitimitet for å drive 

prosessen videre.  
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2.2 Konkrete innspill 

 

2.2.1 Bærekraftutfordringene 

 

Rana kommune har i prosessen etterlyst bedre økonomiske bærekraftanalyser av de ulike 

alternativene (dagens struktur, to-sykehus-løsning og fellessykehus), spesielt transportkostnadene 

(ambulanseoppdrag og pasientreiser samt pårørendereiser og ansattereiser). 

 

Allerede i dagens struktur bruker Helgelandssykehuset HF om lag 0,3 mrd. kr. bare til 

ambulanseoppdrag og pasientreiser. Til sammenligning bruker helseforetaket 0,2 mrd. kr. på et 

prioritert område som psykiatri/rus. 

 

Hvordan vil dette slå ut med et fellessykehus kontra en to-sykehus-løsning? Hvilken løsning 

reduserer risikoen for at pengene må tas fra pasientbehandling til transport? Dette må den 

regionale konsekvensutredningen gi svar på før prosjektet videreføres. 

 

Alternativenes økonomiske bærekraft er nevnt som et eget tema i høringsutkastet til 

planprogram. Men temaet er ikke konkretisert. De aktuelle økonomiske bærekraftutfordringene 

som bør utredes, er disse: 

 

 Investeringskostnader 

 

Investeringskostnaden for et fellessykehus er i den opprinnelige utviklingsplanen fra 2014 

beregnet til 3,5 mrd. kr. (eksklusiv psykiatri/rus). Denne kostnaden skal bæres løpende av 

helseforetaket selv gjennom renter, avdrag og avskrivinger. Tallet bør oppjusteres for 

prisstigning (og løsning for psykiatri/rus).  

 

Til sammenligning har Sykehuset Innlandet HF i 2017 beregnet investeringskostnaden for et 

fellessykehus (inklusiv psykiatri/rus) til hele 12 mrd. kr. 

 

Alternativkostnaden ved en to-sykehus-løsning – og gjenbruk av hele eller deler av dagens 

bygningsmasse – må også beregnes.  

   

 Transportkostnader 

 

Transportkostnadene ved de ulike alternativene er ikke synliggjort i noen beregninger. Det 

finnes betraktninger i andre helseforetaksområder. Her fra Romsdal Budstikke i 2014 i 

striden mellom Molde og Kristiansund: 

 

«Asplan Viak beregnet i 2011 at ett sjukehus ville bety to millioner ekstra kjørte kilometer. 

Tas pårørende og ansattes kjøreveg med, blir det ytterligere to millioner kjørte kilometer. 

Kjørekostnader, tidskostnader, neddiskontert over 30 år med 4,5 prosent kalkulasjonsrente, 

viser en ekstrakostnad på 1 milliard kroner for fellessjukehus». 

 

 Miljøkostnader 

 

En beregning utført i Sykehuset Innlandet HF viser en fordobling av trafikken med et 

fellessykehus iflg. Oppland Arbeiderblad i 2014. Miljømessig, trafikksikkerhetsmessig og 

samfunnsøkonomisk er dette svært lite ønskelig.  
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Med de store avstandene som er på Helgeland, er en betraktning rundt dette samt 

klimagassutslipp en sentral mangel i utredningsarbeidet i helseforetaket. 

 

 Avstandskostnader 

 

Økt avstand til sykehuset for befolkningen vil også øke driftskostnadene i helseforetaket viser 

tall fra Samdata i 2013 (se sitat og tabell under). 

 

Til tross for en desentralisert struktur på Helgeland er gjennomsnittlig avstand til sykehusene 

for befolkningen i dag på 54 kilometer. Den er allerede fjerde lengst i Norge. Med ett 

fellessykehus vil gjennomsnittlig reiseavstand (og gjennomsnittskostnader) øke kraftig. Det 

er ikke en ønsket utvikling for pasienter og pårørende: 

 

«Median avstand til nærmeste sykehus innenfor et helseforetaksområde er 28 kilometer. Ved 

helseforetak hvor innbyggerne har lengre reiseavstand enn dette, er kostnadsnivået i 

gjennomsnitt høyere enn hvis innbyggerne har kortere reiseavstand. Hvis avstanden er 

lengre, så er kostnadsnivået ved helseforetakene i gjennomsnitt på 1,08 mot et gjennomsnitt 

på 0,95 hvis innbyggerne har kortere reisetid. Den relativt store forskjellen i gjennomsnittlig 

kostnadsnivå indikerer at geografisk struktur er korrelert med hvor ressurskrevende det er å 

drive helseforetak». 

 

 
 
DRG-poeng: Diagnose Relaterte Grupper gir en oversiktlig beskrivelse av aktiviteten ved sykehusene (medisinsk og økonomisk). Systemet 

gjør det også mulig å sammenligne sykehus, selv om disse skulle behandle ulike pasienter. I tabellen over er helseforetakene sortert fra 

lavest til høgest kostnadsnivå. 

 

 Omstillingskostnader 

 

Nord-Trøndelag er dels sammenlignbart med Helgeland. I dette fylket er det to sykehus – 

Namsos og Levanger. Her har en tilsvarende prosess i 2015 konkludert med en to-sykehus-

løsning. De er også tydelige på risikoen, samfunnskonsekvensene og omstillingskostnadene. 

Dette er ikke omtalt i utredningsarbeidet til Helgelandssykehuset HF så langt:   

 Relativt Gjennomsnittlig

kostnadsnivå avstand

Helseforetak per DRG-poeng til sykehus (km)

Sykehuset i Vestfold 0,82 21

Vestre Viken 0,86 10

Sykehuset Innlandet 0,90 34

Sørlandet sykehus 0,92 22

Helse Stavanger 0,93 18

Sykehuset Østfold 0,94 19

Helse Fonna 0,94 31

Helse Bergen 0,95 14

Sykehuset Telemark 0,97 18

Helse Møre og Romsdal 0,99 32

Helse Nord Trøndelag 0,99 28

Akershus Universitetssykehus 1,05 31

St Olavs Hospital 1,07 23

Oslo Universitetssykehus 1,09 0

Helgelandssykehuset 1,10 54

Nordlandssykehuset 1,13 50

Helse Førde 1,13 96

Universitetssykehuset Nord-Norge 1,21 55

Finnmarkssykehuset 1,34 134

Gjennomsnitt 1,00 28
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«Dagens struktur (alternativ 1: to sykehus Namsos og Levanger) vurderes som det beste 

alternativet … Usikkerhet og overgangsproblemer i forbindelse med en slik radikal 

omstrukturering (alternativ 3: fellessykehus Steinkjer) vil kunne ha motsatt effekt. I forhold til 

nærhet og samfunnsmessige konsekvenser skårer "ett-syke-hus-løsningen" dårligere … 

Konsekvenser for driftsøkonomien er positiv, men alternativ 3 gir vesentlig høyere 

investeringskostnader og transportkostnader». 

 

 
   

Konsekvensene for dagens sykehusbyer ved tap av sykehus/arbeidsplasser må i tillegg 

utredes som en del av den regionale konsekvensutredningen samt hvordan risikoen og 

sårbarheten skal håndteres fram til en eventuell ny sykehusløsning er på plass.  

 

 Stordriftsfordeler/ulemper 

 

Ved Norges Handelshøyskole i Bergen er det flere forskningsprosjekt som bekrefter at de 

erklærte målene om forbedringer og kostnadsreduksjoner for et fellessykehus ikke kan 

dokumenteres. Her i NHH Bulletin i 2014: 

 

«Sykehussammenslåing skal sørge for billigere drift og bedre pasientbehandling ved norske 

sykehus. Forsker mener de positive virkningene enda ikke er dokumentert. Så langt er det få 

positive gevinster å spore, sier NHH-professor Kurt R. Brekke ved Institutt for 

samfunnsøkonomi. Brekke er kritisk til retorikken om at sykehusfusjoner gir oss mer helse for 

hver krone, og at pasientene får det bedre. De påståtte positive virkningene er ikke 

dokumentert». 

 

2.2.2 Rekrutterings/utdanningsperspektivet 

 

Helgelandssykehuset HF fikk i oppdragsdokumentet for 2013 fra Helse Nord RHF følgende 

hovedoppdrag som resulterte i et utredningsprosjekt om sykehusstruktur slik vi kjenner det fra de 

siste årene:   

 

«Helgelandssykehuset skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 

spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med kommunene, samt styrke forskning, 

fagutvikling og utdanning» (våre understrekinger). 

 

Sykehusenes hovedoppgaver beskrives slik i spesialisthelsetjenestelovens paragraf 3-8: 

 

«Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: 

1. Pasientbehandling 

2. Utdanning av helsepersonell 

3. Forskning 

4. Opplæring av pasienter og pårørende» 
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I de vedtatte lokaliseringskriteriene for Helgelandssykehuset HF er kriteriet «Nærhet til 

universitet og høgskole» ett av flere. Sykehusene vil være avhengig av tilgang til kompetent 

arbeidskraft for å kunne rekruttere – helsefag, økonomi, organisasjon, ingeniør og IT.  

 

Hovedoppdrag og hovedoppgaver samt kriteriet tilsier at kompetanse blir et eget viktig tema å få 

utredet som en del av regionale konsekvensutredningen, bl.a. kartlegging av forskningsaktivitet, 

fagutvikling, utdanningstilbud og samarbeid sykehus/universitet/høgskole på Helgeland.  

 

2.2.3 Kommunikasjonsutfordringene 

 

Vi har merket oss følgende analyse i rapporten «Anbefaling av utredningsalternativer» i regi 

Sykehusbygg, COWI og WSP (se vedlegg): 

 

«Figuren viser at det er relativt liten forskjell mellom de ulike lokaliseringene i forhold til hvor 

stor andel av befolkningen på Helgeland som kan nås (særlig i forhold til lengste reisetidene).  

I forhold til de korteste reisetidene så er det Mo i Rana pga. av sin befolkningsstørrelse som når 

flest innbyggere. 

 

For reiser som er lenger enn ca. 40-45 minutter så vil Korgen nå flere innbyggere enn Mo i 

Rana. Korgen ligger nærmere det teoretiske tyngdepunktet på Helgeland enn det dagens tre 

sykehus gjør, slik at både Mo i Rana og Mosjøen (samt Sandnessjøen etter ca. 1 time) kan nås. 

Korgen når for øvrig færrest innbyggere innenfor ca. 30 minutters reisetid.  

 

På en annen side så blir både Korgen og Mo i Rana "hengende noe etter" ved de lengste 

reisetidene bl.a. pga. avstanden til Brønnøysund med mer». 

 

Kommunikasjonsutfordringene på Helgeland gjenspeiler det faktum at regionen er på størrelse 

med Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold til sammen. Vegnett og kollektivtilbud er dessuten 

svakere utbygd. Ny E6 vil forbedre vegkvaliteten, men kjøretiden vil ikke bli redusert vesentlig.  

 

Mer enn 20.000 innbyggere bor innen 20 minutters kjøretid fra Mo i Rana. «En arbeidsplass 45 

minutter unna vil i utgangspunktet være langt mindre attraktiv enn en 20 minutter unna» sies det 

i planprogrammet med tanke på barnefamilier og arbeidsreiser – og mulighet for å rekruttere. 

 

Analysene over er basert på kun landbasert trafikk. Gjenoppretting av flytilbudet mellom Mo i 

Rana og Brønnøysund vil endre dette bildet. Det vil fange inn hele Sør-Helgeland i en langt mer 

effektiv og pasientvennlig logistikk enn bakketransport samt redusere pasientlekkasjer.  

 

Helgelandssykehuset HF har satt inn pasientbuss, Helseekspressen, mellom Brønnøysund og Mo 

i Rana. Nordland fylkeskommune har utarbeidet kollektivplaner for både by- og regiontrafikk på 

Helgeland. Stortinget har i nasjonal transportplan vedtatt en ny stor flyplass i Mo i Rana.  

 

Mo i Rana og Nord-Helgeland er i utkanten av luftambulanseressursene i Brønnøysund og Bodø. 

Andre lokaliseringsalternativ enn Mo i Rana for et hovedsykehus (stort akuttsykehus) tilsier 

relokalisering av luftambulansen i Brønnøysund til ny storflyplass i Rana. 

 

Vi ber om at disse momentene også vurderes og innarbeides i den regionale 

konsekvensutredningen som sentrale tema.   
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3. Oppsummering 

 

Professor i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, Terje Hagen, hadde denne betraktningen på 

NRK Nordland allerede i 2013 om sykehusstrukturen på Helgeland: 

 

«Ordføreren på Herøy vil ha bare ett sykehus … For Helgeland vil det ifølge professor Terje 

Hagen være mest relevant å opprettholde full akuttberedskap i Rana, og redusere den eller ta 

den helt bort fra de andre sykehusene».  

 

Sykehusprosessen på Helgeland er på kollisjonskurs med nasjonal helse- og sykehusplanen. 

Prosessen ledes også av et styre som ikke har tilstrekkelig legitimitet på hele Helgeland og som 

ikke vektlegger faglige vurderinger og statlige retningslinjer. 

 

En mangeårig myte om at Vefsn/Drevja er det geografiske midt/tyngdepunktet på hele 

Helgeland, er på nytt blitt avlivet gjennom dette planprogrammet. Det er Korgen som peker seg 

ut som teoretisk tyngdepunkt når det justeres for befolkningsfordelingen på hele Helgeland.   

 

Dette tyngdepunktet vil praksis flyttes i retning Mo i Rana ved et bedre flytilbud mellom Mo i 

Rana og Brønnøysund for elektive pasienter (planlagte). Akutte pasienter på Sør-Helgeland har et 

godt tilbud gjennom lokaliseringen av luftambulansen i Brønnøysund (helikopter, fly og bil). 

 

Imidlertid er ikke geografi det sentrale spørsmålet for et robust og fremtidsrettet sykehustilbud på 

Helgeland. Tilstrekkelig faglig kvalitet, nærhet for pasienter, samfunnskonsekvenser og økonomi 

er tema som er viktigere (jf. kriteriene i Helse Nord-Trøndelag HF). 

 

Vi har i denne saken beskrevet noen få sentrale punkt til planprogrammet som bør bli tema i den 

regionale konsekvensutredningen. Flere andre sentrale tema i planprogrammet som for eksempel 

infrastruktur, tjenesteyting, grønt sykehus osv. – samt flere faktafeil – er ikke omtalt. 

 

Rådmannen kan derfor supplere denne saken med ytterlige tall og fakta for å belyse andre sider i 

det foreliggende planprogrammet og spesielt de kommende konsekvensutredningene.  

 

Det er med andre ord behov for en helhetlig framstilling som begrunner hovedsykehusets 

fortsatte lokalisering i Mo i Rana, herunder både planfaglige og sykehusfaglige argumenter. 

Dette tilrådes som en utredningsoppgave fram til neste formannskaps- og kommunestyremøte i 

rådmannens innstilling. 

  

 

Mo i Rana, 15.08.17 

 

Jan Erik Furunes 

Teknisk sjef 

 

 

Vedlegg: 
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