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Brev til styret i Helgelandssykehuset HF 

 
Vefsn kommune opplever at analysene som eksterne rådgivere presenterer for 
styret, ikke samsvarer med utredninger kommunen selv gjør parallelt med 
Helgelandssykehuset. Mange av analysene er heller ikke gjenkjennelig fra 
Helgelandssykehusets egen utviklingsplan. Analysene divergerer fra analyser gjort av 
andre helseforetak i prosesser det er naturlig å sammenlikne seg med. Det er grunn 
til å undre seg over hvorfor dette er tilfellet.  
 
Helgelandssykehuset HF ved administrerende direktør har flere ganger poengtert 
viktigheten av at HSYK 2025-prosessen skal være åpen, transparent og etterprøvbar. 
Dette har kommunene og befolkningen vært svært tilfreds med. Likevel opplever vi 
gjentatte ganger tilfeller som gjør at vi undrer oss om denne målsettingen fortsatt er 
gjeldende for pågående prosess i sykehussaken. Da det som presenteres til 
publikum kun er resultatet av analysene, og ikke hvilket tallgrunnlag som legges til 
grunn for analysene, mener vi prosessen hverken er åpen eller transparent. 
 
Dersom tallgrunnlaget som ligger til grunn for analysearbeidet ikke er tilpasset, 
fullstendig eller riktig, vil resultatet av analysene bli misvisende. En kritikk til 
analysene som nå legges fram er derfor ikke nødvendigvis en kritikk til arbeidet som 
er utført for selve analysen. Vi stiller derfor spørsmål angående tallgrunnlaget 
rådgiverne har fått presentert fra sykehusets egen administrasjon. Vi er derfor kritisk 
til resultatet av analysene som nå er publisert. Det er en klar forventing fra 
befolkningen på Helgeland at analysene samt rapportene som utarbeides er basert 
på objektivt tallmateriale da dette skal være en del av grunnlaget for et endelig 
vedtak.  
 
Vedlagt ligger en gjennomgang med kommentarer utarbeidet av MON KF til 
bæreevneanalysen som ble presentert av Deloitte på styremøte 27.3.19. Det er her 
brukt tall fra Helgelandssykehusets utviklingsplan 2014 for sammenligning av ulike 
alternativer. Det er også presentert en sammenligning av Sykehuset Innlandet HF 
sin prosess med fastsetting av bæreevnen til de ulike alternativer.  
Helgelandssykehuset fastslo i styremøtet 27.3.19 at Mosjøen, som selvstendig 
lokalisasjonsalternativ, nå skal utredes på lik linje med Mo og Sandnessjøen. Vi 
understreker at Multiconsult allerede har gjort utredninger av aktuelle tomter i Vefsn. 
Eksisterende sykehustomt i Mosjøen er inkludert i Multiconsult sitt arbeid. Vi påpeker 
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at Vefsn kommune har tilgjengelige tilleggsarealer på Nyrud. Et nytt sykehus med 
basis i eksisterende bygningsmasse kan være et utmerket alternativ for et nytt stort 
sykehus på Helgeland. Vefsn kommune har også investert i nytt storkjøkken med 
stor kapasitet, åpnet 2018 rett ved dagens sykehustomt i Mosjøen.  
 
Vefsn kommune har, i likhet med Rana kommune, også et sykehjem vegg i vegg 
med sykehusets arealer. Dette var ukjent informasjon for Deloitte etter direkte 
spørsmål fra daglig leder i MON KF, til tross for at dette er gjengitt i 
Helgelandssykehusets utviklingsplan (s.83).  
 
Deloitte rapportens konklusjon, at det er krevende å utvide med utgangspunkt i 
dagens bygningsmasse i Mosjøen, medfører derfor ikke riktighet.  
 
Styret bør nå gjennomgå rutinene for kvalitetssikring av grunnlagsdata og 
tallmateriale, som nå for ettertiden skal danne grunnlag den videre saksbehandling i 
HSYK 2025-saken. Dette er viktig for at beslutningsgrunnlaget skal være så presist 
som mulig og for at alle kan ha tillit til at saken håndteres på en så god måte som 
mulig.  Det bør i HSYK 2025 ikke være rom for at hverken ledere, saksbehandlere 
eller andre premissgivere i Helgelandssykehuset fremmer sine særinteresser i saken. 
Habilitetsbestemmelsene er også sentrale i denne sammenheng.  
Avslutningsvis råder vi Helgelandssykehuset til å involvere kommunene i arbeidet 
med den bebudede samfunnsanalysen som nå skal gjennomføres. Sykehuset 
Innlandet hadde en slik tilnærming i arbeidet med sin samfunnsanalyse.  
Vefsn kommune har fortsatt tro på at prosessen kan bringes i rett retning. Ansvaret 
for dette tilligger styret og administrerende direktør.  
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