
1

Paulke Karin Emmy Liska

Fra: Knudsen Anne May

Sendt: mandag 9. desember 2019 11:41

Til: Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no)

Kopi: Paulke Karin Emmy Liska

Emne: VS: Presentasjon fra Lurøy i forbindelse med sykehusstruktursaken på 

helgeland

Vedlegg: Styreseminar-Helsenord-5.-desember-i-Bodø.._.docx

Hei! 
 
Vedlagte skal legges fram for styret i Helse Nord RHF. 
 
Mvh 
Anne May 

Anne May Knudsen | kommunikasjonsdirektør 
Helse Nord RHF | Kommunikasjonsavdelingen 
  
Mobiltlf.: 975 92 815 
Kontortlf.: 77 75 77 17 

web | twitter | facebook  | skype4b 
 

Fra: Kirkeverge [mailto:kirkeverge@luroy.kommune.no]  
Sendt: mandag 9. desember 2019 11:00 
Til: Knudsen Anne May <Anne.May.Knudsen@helse-nord.no> 
Kopi: haa-lund@online.no 
Emne: Presentasjon fra Lurøy i forbindelse med sykehusstruktursaken på helgeland 
 
Hei og takk for invitasjonen til styreseminar sist torsdag  i Bodø. 
 
Innlegget og vedtaket fra Lurøy kommunestyre og formannskap  sier at vi ønsker to likeverdige sykehus i Mo i Rana 
og Sandnessjøen. Selv om ikke spørsmålene gav oss anledning til å svare det er det vedtaket vi har! 
 
I ettertid har det kommet kritikk fra fiskerlaget i Lurøy på at jeg sagt at det tar flere timer med båt/bil, eller 
ambulansetransport, til Sandnessjøen og litt mindre tid til Mo.  
 
I møtet i Bodø ble det vist en oversikt over de ulike kommunene og tiden det tar til sykehus fra Lurøy. Kan vi få det 
tilsendt? 
 
Jeg legger ved uttalelsen min og håper det kan formidles til Helsenordstyret at min mening ikke var å formidle et 
budskap om at ambulansetransport til Sandessjøen tar mange flere timer enn ambulansetransport til Mo i Rana. 
 
 
Morten Aspdal Olsen 
Varaordfører Lurøy kommune 



I Lurøy kommune bor vel 1900 innbyggere og kommunen består av en fastlandsdel og mange øyer. 

2/3 av folket bor på øyene som historisk sett har brukt båttransport til Sandnessjøen sykehus, som 

tar flere timer litt etter vær og hvor man bor. 

1/3 bor på fastlandet med veiforbindelse til Mo i Rana og sykehuset der. Pasienttransport til Mo i 

Rana tar noe mindre tid. Både for øyværingene og fastlandsbefolkningen. 

Det er en lang pasienttransport uansett hvor Lurøyfjerdingen reiser til sykehus. For oss er de 

prehospitale tjenestene uhyre viktig, at ambulansebåt og –bil og ikke minst helikopterberedskapen 

blir riktig dimensjonert og sikrer en raskest og tryggest mulig pasienttransport. 

Lurøy er ikke bare Helgelands, men kanskje Norges mest desentraliserte kommune med gode 

kommunale tjenester i alle lokalsamfunn. Vi har for eksempel. 5 døgnbemannede OMS i bygdene 

våre. 

Lurøy har stor verdiskapning, ikke minst pga. 3 lokalt eide oppdrettsselskaper.  

Kommunen har god styring på økonomien og investerer i helse- og omsorgstjenester for 150 

millioner kroner fordelt på hele kommunen slik at «folket i Lurøy skal leve og bo der de bor», for å 

sitere fra Lurøysangen av Trygve Hoff. 

Med sin rotfestede tradisjon for å levere tjenester nærmest folk i en geografisk stor kommune, 

fremstår premissene for å ha ett sykehus på Helgeland nærmest uforståelig for oss i Lurøy.  

a) 

Lurøy kommune ønsker to likeverdige akuttsykehus med fødeavdelinger i Mo i Rana og 

Sandnessjøen.   

b) 

Lurøy kommune har ikke vedtak på lokalisering av ett sykehus, men hvis det skulle bli utfallet må det 

sykehuset ligge i Mo i Rana eller Sandnessjøen. 

c) 

Lurøy kommune ønsker to likeverdige akuttsykehus med fødeavdelinger i Mo i Rana og 

Sandnessjøen.   
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