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Saksgang 

Saksnummer Møtedato Utvalg 

48/21 18.05.2021 Formannskapet 

 

Helgelandssykehuset. Tomteutredning - innspillsrunde. 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Dønna kommune forventer at de organ som fatter vedtak om tomteplassering av 
nytt Helgelandsykehus gjør dette på et faglig, objektivt grunnlag. 
 

2. Dønna kommune oppfatter definisjonen av hovedsykehus som det sykehuset med 
bredest, sterkest faglig kompetanse på Helgeland – og ikke bare det sykehuset 
hvor hovedadministrasjonen er lokalisert. 

 
3. I vurdering av tomtevalg er det naturlig at det legges vekt på organisering av 

transport for pasienter fra øyene på Helgelandskysten. 
Formannskapets behandling av sak 48/2021 i møte den 18.05.2021: 

 

Behandling:  

Høyre, forslag til nytt punkt - 4: 

Det er også nødvendig at det legges vekt på organisering av transport for pasienter på 

kysten da det er stor aktivitet og skipstrafikk på Helgelandskysten. 

Rødt, forslag til nye punkt - 5 og 6: 

.     Tomtevalget må sikre størst mulig pasientgrunnlag, dvs at pasienter heimehørende i Vefsn har 

hovedsjukehuset som sitt sjukehustilbud, ikke DMS i Mosjøen. 

      Tomtevalget må sikre størst mulig rekruttering av fagfolk, også fra Vefsn, for å sikre funksjonen som 

hovedsjukehus. 

       Avstemming:  

       Kommunedirektørens forslag punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt.  

       Høyres forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 

       Rødt sitt forslag til nye punkt 5 og 6 ble enstemmig vedtatt. 

  

  

 



Vedtak: 

 

1. Dønna kommune forventer at de organ som fatter vedtak om tomteplassering av 

nytt Helgelandsykehus gjør dette på et faglig, objektivt grunnlag. 

  

2. Dønna kommune oppfatter definisjonen av hovedsykehus som det sykehuset med 

bredest, sterkest faglig kompetanse på Helgeland – og ikke bare det sykehuset 

hvor hovedadministrasjonen er lokalisert. 

  

3. I vurdering av tomtevalg er det naturlig at det legges vekt på organisering av 

transport for pasienter fra øyene på Helgelandskysten. 

  

4. Det er også naturlig at det legges vekt på organisering av transport for pasienter 

på kysten da det er stor aktivitet og skipstrafikk på Helgelandskysten. 

  

5. Tomtevalget må sikre størst mulig pasientgrunnlag, dvs at pasienter 

heimehørende i Vefsn har hovedsjukehuset som sitt sjukehustilbud, ikke DMS i 

Mosjøen. 

  

6. Tomtevalget må sikre størst mulig rekruttering av fagfolk, også fra Vefsn, for å 

sikre funksjonen som hovedsjukehus. 

 

 
Vurdering av habilitet: 
Det foreligger ikke habilitetskonflikter i denne saken. 
 
Bakgrunn:  
Det er besluttet ny struktur for spesialisthelsetjenesten på Helgeland. I fremtiden skal 
Helgelandssykehuset være ett sykehus, fordelt på to lokasjoner – det skal være 
akuttsykehus i Mo i Rana og i Sandnessjøen og omegn. Sistnevnte skal være 
hovedsykehus.  
 
På oppdrag for Helgelandssykehuset HF og Sykehusbygg HF har Sweco utredet og 
evaluert tomteforslag for det nye sykehuset i kommunene Alstahaug og Leirfjord. 
Tomteutredningen er en viktig del av grunnlaget for Helgelandssykehusets og Helse 
Nords beslutning om hvilke 2-3 tomtealternativer som skal tas med videre til 
konseptfasens steg 1 av prosjektet Nye Helgelandssykehuset.  



 
For å få best mulig grunnlag for beslutningen sendes tomteutredningen nå på en faglig 
innspillsrunde til berørte statlige fagmyndigheter, Nordland fylkeskommune, berørte 
kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre sentrale parter som berøres i utredningen. 
 
 
Saken «Nye Helgelandssykehuset: Tomteutredninger» ble behandlet i styrene i 
Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF 26.04 og 28.04. 2021. I styresaken vises det 
til at Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF skal ta stilling til om 
tomteutredningsrapporten i sin helhet skal sendes på en faglig innspillsrunde til 
kommuner, fylkeskommune, sektormyndigheter og andre interessenter. Innspillsrunden 
vil gå i perioden 29.04 – 28.05. 
 
I oversendelsesbrevet fra Helgelandssykehuset, knyttet til høring av tomteutredningen, 
står det følgende om forventningen til tilbakemelding fra berørte kommuner; 

Helgelandssykehuset HF og Sykehusbygg HF ber berørte kommuner innenfor 
opptaksområde for Helgelandssykehuset spesielt om innspill som vil kunne 
utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i utredningen innenfor målområdet 
«Tilgjengelighet og transport», og spesielt kriteriet «Tilgjengelighet for pasienter 
og pårørende» og målområdet «Byutvikling, arbeidsplass og rekruttering». Det 
vises spesielt til kapittel 3.1, 5.2, 5.3, 7.2 og 7.3, samt vurdering av disse 
målområdene i finsiling av tomter i kapittel 8. 

 
Vurdering: 
Kapittel 3.1. omfatter opptaksområde for pasienter og pårørende.  Her tar rapporten 
utgangspunkt i at det vil være fire lokasjoner på Helgeland hvor det tilbys akutt og 
poliklinisk behandling – Mo, Mosjøen, Brønnøysund og Sandnessjøen.  På kartene (se 
neste avsnitt) er det Sandnessjøen det pekes på.  Saksbehandler oppfatter som en 
forenkling av begrepet «Sandnessjøen og omegn». 
 
På siden 22 – 24, i rapporten, er det tabeller og kart som viser pasientgrunnlag og -
strøm til disse fire.  For Dønna sin befolkning er det Sandnessjøen som er tilbudet.  Med 
andre ord så vil valg av tomt for hovedsykehus ikke bare omfatte planlagt 
sykehusbehandling, men også være av betydning for andre tjenester fra helseforetaket. 
 
Et godt akutt- og poliklinisk behandlingstilbud er avhengig av et bredt og kompetent 
fagmiljø.  Defineres hovedsykehus til kun å være sykehuset hvor administrasjonen er 
plassert, så vil det kunne påvirke fagmiljøet negativt.  For Dønna kommune er det viktig 
med et sykehus med god akuttberedskap.  Transportveien fra kommunens øyer er lang 
og komplisert nok, om ikke den skal ytterligere forlenges ved at akuttinnleggelser 
(behandling) ikke kan skje ved nærmeste sykehus. 
 
Kapittel 5.2. har byutvikling, arbeidsplass og rekruttering som tema.  Her fokuseres det 
på hvilke kriterier som vil kunne gjøre det nye sykehuset til en attraktiv arbeidsplass, og 
hvordan lokaliseringen av sykehuset vil påvirke byutvikling. 
 
Sett i forhold til å skape ett sykehus med best mulig fagmiljø, så er attraktivitet og 
rekruttering avgjørende.  Ett moment, spesielt i de første årene etter etablering, vil være 
å få fagpersonell fra sykehuset i Mosjøen til å ha sin arbeidsplass ved det nye sykehuset.  
Dette er en vurdering av forholdet mellom rekruttering, bredt fagmiljø og avstand til 
pasienten.  For pasienter fra Dønna kommune er hvordan den endelige vekting skjer av 
betydning for fremtidens sykehustilbud. 
 
Byutvikling er en sekundær effekt av tomtevalg og lokalisering.  For Dønna kommune vil 
en plassering av sykehuset i Sandnessjøen sikre best mulig forutsetninger for utvikling 
av vårt regionsenter.  Samtidig vil det kunne gi lavere score i forhold til rekruttering 
(eksempelvis fra Mosjøen) og pasientgrunnlag.  Det primære vil være å holde fokus på 



pasienten sitt beste – det vil si hvilken lokalisering som sikrer det beste, medisinske 
tilbudet. 
 
Kapittel 5.3. omhandler tilgjengelighet og transport.  I rapporten er det seks kriterier 
knyttet til pasientreiser, akuttransport og tilgjengelighet som er inkludert.  Som tidligere 
nevnt i saksutredningen er akuttransport kanskje det viktigste forholdet å vektlegge.  
Det er her det står mellom liv og død, og hvor lite er planlagt.  Pasientreiser er planlagte 
behandlinger, og som gir pasienten tid til å forberede reisen. 
 
I kapitlene 7.2 og 7.3 er det foretatt en grovsiling av tomtealternativene, i forhold til de 
tema som er tatt opp i 5.2. og 5.3. 
 

Saken er kun lagt opp til politisk behandling i formannskapet, siden høringsfristen går ut 
før neste møte i kommunestyret. 

 



1. Dønna kommune forventer at de organ som fatter vedtak om tomteplassering av 

nytt Helgelandsykehus gjør dette på et faglig, objektivt grunnlag. 

 

2. Dønna kommune oppfatter definisjonen av hovedsykehus som det sykehuset med 

bredest, sterkest faglig kompetanse på Helgeland – og ikke bare det sykehuset 

hvor hovedadministrasjonen er lokalisert. 

 

3. I vurdering av tomtevalg er det naturlig at det legges vekt på organisering av 

transport for pasienter fra øyene på Helgelandskysten. 

 

4. Det er også naturlig at det legges vekt på organisering av transport for pasienter 

på kysten da det er stor aktivitet og skipstrafikk på Helgelandskysten. 

 

5. Tomtevalget må sikre størst mulig pasientgrunnlag, dvs at pasienter 

heimehørende i Vefsn har hovedsjukehuset som sitt sjukehustilbud, ikke DMS i 

Mosjøen. 

 

6. Tomtevalget må sikre størst mulig rekruttering av fagfolk, også fra Vefsn, for å 

sikre funksjonen som hovedsjukehus. 

 

7. Dønna kommune forventer at rapporten fra Oslo Economics blir en del av det 

videre beslutningsgrunnlaget. 
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