
Fra: knut.wulff.hansen@frisk3.no (knut.wulff.hansen@frisk3.no)
Sendt: 06.12.2019 10:03:05
Til: Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no)
Kopi: 

Emne: Mail til Lars Vorland
Vedlegg: Kjære Lars Vorland.docx
Hei
 
Vedlegger mail til Lars Vorland.
 
Hilsen
Knut Wulff Hansen
 
Mob: 977 00 200
 

 



Kjære Lars Vorland 
Et gammelt ordtak sier at man skal mene det man sier, men ikke alltid si det man mener.  
 
Oppriktige meninger kan være sårende for andre, så da blir man heller enig om å si noe kraftløst som 
for eksempel:  
«Vi er 12 ordførere som er enig om at Ett sykehus skal ligge sør for Korgfjellet.» 
Det er en ufarlig mening for plassen finnes ikke. De unngår å si meningen sin, som for noen er 
Sandnessjøen og for andre Mosjøen.  
 
Dette er den eneste gang jeg ber deg følge rådet til President Trump: 
«Du skal ikke tro alt du hører og ser». Våre politikere har ikke vært ærlig, for selvfølgelig mener de at 
Ett sykehus best betjener hele Helgeland hvis det ligger i Vefsn.  
 
Det har vært utallige faglige innspill i denne sykehus prosessen. De har alle pekt på Ett stort sykehus 
som det beste og eneste bærekraftige alternativet. Titalls millioner har vært brukt for å få frem 
denne erkjennelsen.  
 
Geografi er i forhold til mye annet en eksakt vitenskap. Det er uomtvistelig at Mosjøen med Omegn 
er det geografiske midtpunktet på Helgeland. Hit kommer man på korteste tid med bil, båt og tog. Og 
det er den eneste plassen som vil skape en felles bo og arbeidsplassregion for Mosjøen, Mo og 
Sandnessjøen.  
 
Kjære Lars, vær så snill å tilgi våre politikere denne villfarelsen, og forvekslingen, i geografiens 
verden. Vi er et helt folk, tusenvis av vefsninger som ønsker å være vert for ETT stort sykehus på 
Helgeland.  
 
Håper du tar med deg dette innspillet til Styret i Helse Nord. 
 
 
Ønsker deg God Jul 
 
Mvh for alle vefsninger, 
Knut Wulff Hansen 
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