
Lokalisering av sykehus/Samfunnsanalyse 

Lokaliseringsdebatten knyttet til Helgelandssykehuset HF gir noen assosiasjoner til et par vers fra et 
dikt av Gunnar Reiss-Andersen (De alvorlige menn) 

Har du sett de alvorlige menn                                                                                                                    
Som ustanselig kommer igjen?                                                                                                                    
I en tid under ulykkestjernen                                                                                                                 
Har jeg fått det på hjertet og hjernen                                                                                                            
At de er overalt hvor du vender deg hen,                                                                                             
Disse meget alvorlige menn. 

Det er herrer i formiddagsdress                                                                                                          
Comme il faut til en verdenskongress –                                                                                                
eller mere lokale figurer,                                                                                                                        
iført mere lokale mundurer.                                                                                                                  
Men hvor alt blir bestemt går de alltid igjen                                                                                       
Disse meget alvorlige menn.     

«Ny sykehusstruktur skal sikre befolkninga på Helgeland en god og framtidsrettet 
spesialisthelsetjeneste. Endringen skal virke positivt på rekruttering og etablering av sterke 
fagmiljø».((Fra prosjektplan/mandat for ekstern ressursgruppe) Det ligger med andre ord to føringer i 
prosjektplanens mandat, mens rapporten fra ekstern ressursgruppe 19.mars 2019 synes å være en 
ensidig argumentasjon for Mo som lokaliseringssted i rekrutteringsøyemed. Det er vel kanskje derfor 
at det nå skal utarbeides en samfunnsanalyse? 

 «Mange interesser en aktør har, er ikke bare et spørsmål om hvilken posisjon han har, men også om 
hvor han kommer fra og hvor han tenker seg hen i samfunnet. Slike personlige interesser og ønskemål 
kalles preferanser, og kan ikke sies å være objektive.»(Gudmund Hernes: Makt og avmakt 1978). 

Med bakgrunn i  

 Lege Harald Nybergs leserinnlegg i Helgelendingen 25.10.2017, hvor han påpeker at ledelsen 
i Helgelandsykehuset HF har, «med engasjerte konsulentfirmaer, kommet med en delplan for 
Helgelandssykehuset 2025. I realiteten er dette en isolert foretaksplan for Rana sykehus…»,  

 .manglende referater,  
 varsling fra Bjørn Haug og to andre direktører om manglende involvering,  
 varsling fra fagorganisasjonene,  
 oppsigelsen fra Svein Arne Monsen, 
 historien om barnehagen ved sykehuset i Sandnessjøen, 
 manglende avklaring om tilbudet til fødende,  
 og senest direktørens applaudering av kritikk av en varasler 

kan det være grunn til å stille spørsmål ved preferansene til noen av de som leder disse prosessene 
internt i Helgelandssykehuset HF.. 

Vi ser at Deloitte,  Bjørn Beck Hansen og Fred Mürer har stort ansvar for den samfunnsanalysen som 
nå skal utarbeides. Vi ser fram til, og forventer å se hvordan de vektlegger å vise hvilke konsekvenser 
de ulike lokaliseringsalternativene har for befolkningen på Helgeland, på alle sykehusets 
arbeidsområder.  



Da kan det også være interessant å høre hvilke konsekvenser lokaliseringen har for de rundt  80% som 
ikke ankommer  sykehuset med blålys. Herunder den eldre delen av befolkningens behov for 
spesialisthelsetjenester.  Så langt kan vi ikke se at dette er tillagt noen vekt. 

Sømna pensjonistforening, 29.05.2019


