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Innspill til samfunnsanalyse - Helgelandssykehuset 2025
Vi viser til deres brev av 02.05. 2019 vedr. innspill til samfunnsanalyse, samt innvilgelse av utsatt
tidsfrist. Nordland fylkesting har gjort følgende vedtak i FT-114/2019.
1. Fylkestinget i Nordland er tilfreds med at Helgelandssykehuset HF gjennomfører en
samfunnsanalyse. Fylkestinget understreker viktigheten av å ha et så godt grunnlag
som mulig om konsekvenser før valg av modell og lokalisering av ny struktur for
spesialisthelsetjenesten på Helgeland fastlegges.
2. Fylkestinget i Nordland viser til tidligere vedtak knyttet til Helgelandssykehuset;
FT-sak 147/2017 Høring – Planprogram nytt Helgelandssykehus 2025 og FT-sak
024/2019 Høring- Helgelandssykehuset 2025 – Rapport fra ekstern ekspertgruppe.
3. Helgelandssykehuset HF utgjør store, stabile og viktige kompetansearbeidsplasser
som ikke lett lar seg erstatte. Strukturendringer vil medføre vekstimpulser noen
steder, mens avvikling vil gi store negative virkninger både gjennom direkte og
indirekte effekter. Disse må beregnes. Samfunnsanalysen som skal gjennomføres må
vurdere konsekvenser av både nyetableringer, økning, reduksjon og avvikling av
tilbud. Det er særlig viktig å få gode analyser av konsekvenser ved nedleggelse av
tilbud. Analysene bør kunne si noe om effekter både på kort og lang sikt og omfatte:
a. Direkte og indirekte virkninger for kompetanse, sysselsetting og
befolkningsutvikling av de ulike alternativer. Analysene bør gjøres både for
kommuner, bo- og arbeidsmarkedsregioner og for Helgeland
b. Ringvirkninger for boligmarked, offentlig sektor og private
arbeidsplasser/virksomheter av ny struktur.
c. Systematisere og drøfte fordeler og ulemper for byutvikling,
regionsenterfunkjonen og samfunnsutvikling ved de ulike alternativene.
d. Samfunnsanalysen bør vurdere ulike funksjonsfordelinger mellom de ulike
lokaliteter.
4. Det er et nasjonalt og regionalt mål å redusere utslipp av klimagasser. Utredningen
må vise forventet endring i Helgelandsykehusets klimagassutslipp ved de ulike
alternativene, og beskrive avbøtende tiltak hvis utslippene forventes å stige.
5. Det er et mål at transportarbeidet knyttet til den nye sykehusstrukturen skal ha lav
klimapåvirkning. Muligheten for gange, sykling, og bruk av kollektivtransport til jobbpendling bør
utredes og tillegges vekt. Analysen bør også se på hvordan pasientreiser over lengre distanser kan
skje på en klimavennlig måte gjennom bruk av rutegående transport og egne helseekspresser.
Omfang av pasientreiser med fly med de ulike alternativene må fremkomme i ananlysen. Det bør
under og etter analysen sikres en god kontakt med Nordland fylkeskommune som ansvarlig for
kollektivtransporten, samt FOT-ruter fra 2020.
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6. Behov for infrastrukturinvesteringer på vei, eller som tilrettelegging for gange, sykling, eller
kollektivtrafikk bør komme frem i analysen.
7. Der samfunnsanalysene viser store negative konsekvenser av de ulike alternativene må
avbøtende tiltak identifiseres og foreslås.
8. Fylkestinget viser til at samfunnsanalysen i stor grad må bygge på kunnskap om lokale forhold,
og at flere at temaene må ses i sammenheng med kommunale planer. Eksempler på dette er
sikkerhet og beredskap, rekruttering og bolig-, areal- og transportplanlegging. Fylkestinget
anbefaler derfor at det etableres en kommunal referansegruppe for samfunnsutredningen.
Med vennlig hilsen

Liv Rask Sørensen
Ass. næringssjef
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