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Vedlagte dokumentasjon legger til grunn et helt annet arealbehov for Nye Helgelandssykehus, 

sammenlignet med tall i rapport om «Tomteutredning»; med samlet areal av bygningsmasse og ute-areal på 

tilsammen75 -80 daa/dekar.  

Stort avvik til tall og beregning på 20-30 daa/dekar som gis i rapport fra SWECO . 

Levanger sykehus, med befolkningstilhørighet på 97.000 beboere, har et samlet disponerende 

bygningsmasse/arealvolum, og ute-areal på 70 daa (dekar). Parameter og tallstørrelser som vil være godt egnet for 

å sammenligne med Nytt Helgelandssykehus, for en befolkningstilhørighet på 85.000 helgelendinger; fremskrevet 

til 2050.  

 

Nye Helgelandssykehuset, bør ta lærdom av hendelser ved nye sykehusbygg, som A-hus og Østfold 

sentralsykehus på Kalnes, foruten pågående konflikt ved planløsninger for Drammen sykehus og sykehuset i 

Nordmøre og Romsdal, på Hjelset. 

Utviklingen har kommet ved bruk av nasjonal planløsning for finansieringssystem og nasjonal konstruert 

«Klassifikasjonssystem» fra  Sykehusbygg HF. En Modell for nasjonal sykehusstruktur og bygging av sykehus 

med nedskalering av arealvolum, reduserte sengeplasser, økende korridorpasienter, svekket økonomi, svekket 

fagmiljø og vanskeligere for helsearbeid på et operativt nivå, dårligere kår i «sørge for ansvar» for pasienter og 

pårørende.  

 

Dette går ut over pasientsikkerhet, sykehusøkonomi og samfunnsøkonomi. 

 

Antall sykehussenger er halvert på 40år , fra 22.000 senger i 1980 til 2020 på drøyt 10.000. 

1,9 senger /pr. 1000 innbyggere; med gjennomsnittlig opphold i sykehus 4,5 døgn;  

beleggsprosent i norske sykehus 93,1%. 

Gjennomsnitts beleggsprosent for OECD land er 78,2%. Statens Helsetilsyn har krevd en gjennomsnittlig 

beleggsprosent ved norske sykehus på 85%. 

Riksrevisjonens rapport gir uttrykk for at kapasiteten i helseforetakene og pasienttilbudet er svekket de siste 

årene, i strid med politiske løfter og økte bevilgninger. 

 

DETTE  VAR  FØR CORONA -TIDEN. 

Hvem tar ansvar og hvem forsøker å forklare seg bort fra ansvar.  

 

Planløsning for størrelse av Nye Helgelandssykehus, bør ikke inngå i konstruert nedskalert arealvolum og 

redusert sengeplasser som er vist ved bruk av nasjonalt «Klassifikasjonssystem». 

 Eneste området som vil kunne innfri et Helgelandssykehus med fremtidig, nødvendig totalareal, med krevd 

arealvolum av sykehuset og ute-areal med tilstøtende utefunksjoner, vil være Tovåsen 17. 

 



Foreliggende rapport om «Tomteutredning» for et Hovedsykehus for Helgeland, viser bruk av skår-modell 

for, "Målområder, Kriterier og Indikatorer ", med Område-perspektiv og 

Tomte-perspektiv, med " Må-kriterier", balanserte Indikatorer for Kriteriene mellom type - og vektet- Mål-

oppnåelse/ Risiko. 

Uten å være kjent med hvor dyp denne vitenskapen i «Tomteutredningen» går, har jeg tatt til meg lærdom om at 

kombinasjonen av "Maskin-lærings- algoritmer" og naturlig dumskap er livsfarlig. 

 

Er Tomteutredningen for et Hovedsykehus for Helgeland, et eksempel på vitenskapelig "Kirsebær-

plukking", "der vitenskapelig metode og objektivitet ofres for å få frem et ønsket, men feilaktig resultat". 

 

En omskrivning av et sitat fra en kjent jødisk Høyesterettsdommer i USA; 

Louis Dembitz Brandeis ; 1856 -  1941:  

Vi kan ha normale prosesser for et felles Helgelandssykehus for pasienter, eller forme en sykehusprosess inn i 

Regional politisk, planløsning for nærings- og samfunnsliv; men vi kan ikke gjøre begge deler. 

 

 

Vennlig hilsen 

Harald Nyberg 

 

 

 


