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Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
84/17 Sømna formannskap 11.10.2017 
52/17 Sømna kommunestyre 26.10.2017 

 

Høringsuttalelse planprogram – Helgelandssykehuset 2025 

 
Vedlegg 
1 Høringsbrev 
2 Styresak 37/15 
3 Planprogram for idefasen – Helgelandssykehuset 2025 
4 Rapport Helgelandssykehuset 2015-Anbefaling av utredningsalternativer. 

 
 

Rådmannens innstilling 
1. Høringsuttalelsen oversendes Helgelandssykehuset som svar på planprogram 

«Helgelandssykehuset 2025». 

 
 
 
 

Saksprotokoll i Sømna formannskap - 11.10.2017  
 
Behandling: 
Følgende forslag kom opp. 
Rådmannen får fullmakt til å skrive et brev om at utredningsprosessen er for lang. 
Innstillingen enstemmig vedtatt med det foreslåtte tillegg. 

Vedtak: 
1. Høringsuttalelsen oversendes Helgelandssykehuset som svar på planprogram 

«Helgelandssykehuset 2025». 
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Saksprotokoll i Sømna kommunestyre - 26.10.2017  
 
Behandling: 
 
Kommunestyret ønsker at rådmannen formidler at planprosessen er for lang. 
 
Innstillingen med kommunestyrets ønske om at rådmannen formidler at planprosessen er for lang 
ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Høringsuttalelsen oversendes Helgelandssykehuset som svar på planprogram 

«Helgelandssykehuset 2025». 
2. Rådmannen får fullmakt til å formidle at Sømna kommune anser planprosessen som alt 

for lang. 

 
 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
Sykehusbygg har i brev datert 30.5.2017 sendt ut planprogrammet Helgelandssykehuset 2025 på 
høring. Høringsfristen er satt til 1.11.2017. 
 
Oppdraget Helgelanssykehuset har fått fra Helse Nord er: 
«Helgelandssykehuset skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på 
Helgeland, i samarbeid med kommunene, samt styrke forskning, fagutvikling og utdanning.»  
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 

 
Arbeidet som skal lede frem til beslutning om nytt/nye sykehus i regionen er delt inn i flere faser. 
Nedenstående figur gir en oversikt over faseinndelingen for gjenstående faser i arbeidet. 
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Styret i Helse Nord vedtok i sak 104/2016 følgende: 

1. Styret vedtar at det er de fire byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og 
Brønnøysund som sammen med Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum skal utredes 
videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. Plan for realisering av et distrikts-
medisinsk senter i Brønnøysund i samarbeid med kommunen legges frem snarest mulig. 

2. Styret ber om at en eventuell lokalisering til Leirfjord eller Hemnes kommune begrunnes 
særskilt. 

 
Styrevedtaket åpner for veldig mange kombinasjonsmuligheter når det gjelder ny struktur og 
lokalisering av Helgelandssykehuset. Rapporten som ligger ved saken beskriver metodikk og 
kriterier som har vært brukt i arbeidet med å komme frem til anbefalte utredningsalternativer. 
Tabellen nedenfor, som her hentet fra vedlagt styresak i Helgelandssykehuset, oppsummerer 
hvilke av de beskrevne kriterier som lokasjonene oppfyller eller ikke. 
 

 
 
Vurdering 
Det å ha 5-6 ulike lokasjoner å velge mellom skulle borge for at man har et bredt utvalg 
lokasjoner å velge ut fra når struktur og beliggenhet for det nye Helgelandssykehuset skal 
besluttes. På den annen side kan et for stort antall lokasjoner å velge mellom føre til en 
beslutningslammelse som fører til en urimelig forsinkelse av prosessen. Befolkningen og 
kommunene i regionen er ikke tjent med det. Til det er den beslutning som til slutt skal fattes av 
alt for stor betydning, ikke bare helsefaglig og helsepolitisk. 
 
Valg av sykehusmodell, samt antall og tjenester i DMS, vil gi premisser for transportmønster. 
Digitale løsninger og bedrede transportløsninger gir også premisser for samme. Dersom man 
lykkes i å utvikle et faglig godt sykehus på Helgeland, i samarbeid med kommunene og 
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kommunenes legeordning, vil færre pasienter ha behov for å reise til sykehus. Pasientene vil nyte 
godt av spesialistvurderinger ved poliklinikker, ved DMS og/eller ved fastlegens kontor.  

Tidskritiske hendelser som hjerneslag, hjerteinfarkt, høyenergetiske ulykker og fødsler kan ikke 
brukes som argument for valg av lokalisasjon for sykehus. 
Det utplasseres i dag virtuelle undersøkelsesrom i ambulanser, ved DMS og ved legekontor for 
hurtig diagnostikk og rask iverksetting av behandling. 
Denne utvikling vil fortsette. Prehospitale tjenester vil i samarbeid med fastleger og andre i 
kommunal helsetjeneste ivareta stadig nye oppgaver basert på ny medisinsk teknologi, IKT og 
endrede samarbeidsrutiner. 
Det vil bli viktigere at akuttsykehuset har tilstrekkelig antall kompetente og øvde personer til å ta 
vare på kritisk syke pasienter, enn at det ligger nært. 
Nasjonale føringer har uttrykt at befolkningen minst måtte være 60.000 for at et akuttsykehus 
skal kunne innfri krav til faglig robusthet. Dersom vi på Helgeland har mer enn ett akuttsykehus 
vil det etter vår mening gå ut over faglig kvalitet og sikkerhet i behandlingen.  
 
Valg av sted for akuttsykehus må også basere seg på det som kommer frem i følgende analyser: 

 Hvor kan sykehuset etableres for å bli et sted hvor dyktige fagpersoner vil arbeide og bo?  
Analyse av pendlervilje og pendleravstand på Helgeland er sekundært til dette. 

 Hvor på Helgeland kan sykehusansatte fagpersoner drive forskning og fagutvikling i 
samarbeid med universitet og høyskoler? 

 Hvor kan ektefelle eller samboer få jobb?  
 Hvor har barn og unge gode oppvekstsvilkår? 
 Videre vil en utredning av teknologisk utvikling være sentral. Teknologi vil ha betydning 

både for diagnostisering og undersøkelser, støtte til legene desentralt, oppfølging og 
kontroll av pasient, og etterutdanning, opplæring og oppfølging av både pasient og 
helsepersonell. 

 Utredning av fremtidens transportløsninger (teknologisk utvikling hva gjelder transport i 
luft, sjø og på vei) vil også ha stor betydning for tilgjengelighet til sykehuset. 

 Samhandlingen og kravene som blir stilt til kommunenes helsetjenester må også utredes, 
slik at de står i forhold til ressursene som tildeles og de forventningene dette skaper. Dette 
for at intensjonene i Samhandlingsreformen om nøktern bruk av legespesialister og økt 
samarbeid med kommunene konsekvensutredes. 

 

Effektmålene sier at Helgelandssykehuset skal kunne betjene befolkningen med et tidsmessig 
spesialisthelsetjenestetilbud med vekt på rask diagnostikk, tilbud til pasientene på det nivået som 
de har behov for og god service. I tillegg skal en skille mellom øyeblikkelig hjelp og planlagt 
virksomhet. Det vil også være behov for tett samarbeid med primærhelsetjenesten. Sist, men ikke 
minst, vil et uttalt effektmål være å oppnå attraksjon for å rekruttere, utdanne og beholde 
fagpersoner.  

 

Det kan være grunn til å stille spørsmål ved noe av kunnskapsgrunnlaget som er hentet inn og 
anvendt i rapporten som anbefaler utredningsalternativer, jf. vedlegg nr 4. Noen 
reisetidsberegninger fremstår som noe overfladiske. Demografiske endringer synes ikke å være 
trukket inn. Et økende antall eldre vil ventelig i stor grad benytte offentlig transport. Offentlig 
transport mellom Sør-Helgeland og et stort sykehus sentralt i regionen tar lang tid. Særlig 
vinterstid er dette svært sårbart, og reiser innenfor samme dag kan være krevende. Det kan også 
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pekes på at Widerøes rutetilbud er svekket i form av færre avganger, og disse avgangene går til 
Bodø og Trondheim. Sandnessjøen og Mo i Rana, to aktuelle lokasjoner for et fremtidig 
Helgelandssykehus, har ikke flyforbindelse til Brønnøysund. Dette resulterer i at flyreise fra 
Brønnøysund til en fremtidig sykehuslokasjon vil kreve flybytter, med de kostnader det 
medfører. For eldre og mennesker med nedsatt funksjonsdyktighet er dette et betydelig hinder. 

 
Ut fra ovenstående er det rådmannens vurdering at det ikke vil være grunnlag for mer enn ett 
sykehus i regionen. Hensynet til robuste fagmiljøer som kan opprettholde og videreutvikle et 
godt sykehustilbud i regionen bør etter rådmannens vurdering gå foran en tankegang om at man 
skal ha to sykehus i regionen for å opprettholde en eller annen form for balanse mellom ulike 
deler av Helgelandsregionen. 
 
Med en premiss om ett stort sykehus for hele Helgelandsregionen er det ønskelig å utvikle ett 
eller flere distriktsmedisinske sentra. Etter rådmannens vurdering bør et DMS ligge i 
Brønnøysund. Her vil rådmannen trekke frem at hensynet til geografi, demografi, miljø samt 
kommunikasjons- og samferdselsløsninger tilsier at vår region får et slikt senter. Utover det er 
rådmannens vurdering at formannskap og kommunestyre ikke trenger å ta stilling til antall og 
lokasjon mht distriktsmedisinske sentra i regionen. 
 
Ettersom Sømna kommune står som eier av Helgeland Rehabilitering i Sømna (HRIS) er det etter 
rådmannens vurdering på sin plass å peke på at Sømna kommune forutsetter at det nye sykehuset 
skal inngå i et samspill med HRIS i utvikling av det fremtidige rehabiliteringstilbudet i regionen. 
Med tanke på at HRIS har virket i 30 år med høy faglig kvalitet og har utviklet et godt omdømme 
er det åpenbart at HRIS er en fremtidig samarbeidspartner med det nye sykehuset. Det bør 
komme tydelig frem i høringsuttalelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringsuttalelse 
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«Sømna kommunestyre har behandlet «Helgelandssykehuset 2025 Høring av planprogram». 
Kommunestyret er av den oppfatning at det er viktig å komme videre med utredning og 
vurdering av de vedtatte alternativer for lokalisering av nytt Helgelandssykehus.  
Kommunestyret er bekymret over lengden på planprosessen. Etter vår vurdering kan prosessens  
lengde reduseres med to år. Etter kommunestyrets oppfatning er det av avgjørende betydning at  
regionens befolkning og kommuner sikres et godt sykehustilbud som holder høy faglig kvalitet 
og  
evner å kontinuerlig utvikle sykehustilbudet til beste for regionen. Det er nødvendig å kunne 
betjene  
befolkningen med et godt spesialisthelsetjenestetilbud med vekt på rask diagnostikk, tilbud til  
pasientene på det nivå som de har behov for og god service. Det er behov for tett samarbeid med 
primærhelsetjenesten, og det nye sykehuset må fremstå som attraktivt for å rekruttere, utdanne 
og beholde fagpersoner. 
 
Det kan være grunn til å stille spørsmål ved noe av kunnskapsgrunnlaget som er hentet inn og 
anvendt i rapporten som anbefaler utredningsalternativer. Noen reisetidsberegninger fremstår 
som noe overfladiske. Demografiske endringer synes ikke å være trukket inn. Et økende antall 
eldre vil ventelig i stor grad benytte offentlig transport. Offentlig transport mellom Sør- 
Helgeland  
og et stort sykehus sentralt i regionen tar lang tid. Særlig vinterstid er dette svært 
sårbart, og reiser innenfor samme dag kan være krevende. Det kan også pekes på at Widerøes 
rutetilbud er svekket i form av færre avganger, og disse avgangene går til Bodø og Trondheim. 
Sandnessjøen og Mo i Rana, to aktuelle lokasjoner for et fremtidig Helgelandssykehus, har ikke 
flyforbindelse til Brønnøysund. Dette resulterer i at flyreise fra Brønnøysund til en fremtidig 
sykehuslokasjon vil kreve flybytter, med de kostnader det medfører. For eldre og mennesker 
med nedsatt funksjonsdyktighet er dette et betydelig hinder. 
 
Kommunestyret i Sømna er bekymret over at så mange utredningsalternativer ligger på bordet. 
Antallet utredningsalternativer bør reduseres til 2-3. De minst realistiske alternativene bør 
legges til side. Kommunestyret i Sømna mener at hensynet til robuste fagmiljø, attraktivitet og 
de store samfunnsmessige og kommunikasjonsmessige effekter sykehuset vil få tilsier at 
regionen bør betjenes av ett sykehus. Et stort og et mindre sykehus vil etter vår vurdering spre 
ressursene for tynt utover. 
 
I tillegg til ett stort sykehus for regionen er det etter vår oppfatning å betjene regionen med et 
helsetilbud gjennom 2-3 distriktsmedisinske sentra. Hensynet til geografi, demografi, 
kommunikasjon og miljø tilsier at et distriktsmedisinsk senter må ligge i Brønnøysund. Øvrige 
lokasjoner for distriktsmedisinske sentra bør utredes videre. 
 
Sømna kommune står som eier av Helgeland Rehabilitering i Sømna (HRIS). I år er det 30 år 
siden HRIS startet sin virksomhet, og HRIS har i denne perioden drevet rehabilitering av høy 
faglig kvalitet med ditto godt omdømme. Kommunestyret i Sømna forutsetter at samhandlingen 
mellom det nye Helgelandssykehuset og fagmiljøer i regionen innrettes slik at HRIS blir en 
viktig og sterk samarbeidspartner i og for regionen når det nye sykehuset kommer på plass». 


