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Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus med omegn

v/Hanne B. Wiig
E-mail: hbwiig@hotmail.com

Sandnessjøen, 7.september 2016

Helgelandssykehuset
Att: Per Martin Knutsen
Mail: postmottak@helgelandssykehuset.no

HELGELANDSSYKEHUSET – KRITERIER FOR VALG AV LOKALISERING OG TOMT SAMT 
HELGELANDSSYKEHUSET 2025 ALTERATIVER SOM SKAL UTREDES VIDERE.

Vi viser til Helgelandssykehusets styresaker 61/16 tomtekriterier og 62/16 alternativer som skal 
utredes videre.
Folkeaksjonen er svært tilfreds med at Hemnes og Leirfjord skal vurderes som mulige 
tomtealternativer.

Det er svært gledelig at dette blir understreket av adm.dir. Lars Vorland i Helse Nord RHF når han i 
saksfremlegget til Regionalt Brukerutvalg (RBU)-sak 57-2016 skriver: 

«Adm.Dir mener at en utredning av lokalisering av sykehus enten i Leirfjord eller Hemnes, vil styrke 
grunnlaget for endelig beslutning» ( Understrekning gjort av oss)

I saksfremlegget pekes videre på at statlige myndigheters retningslinjer kan ikke alene bli benyttet 
som grunnlag for lokalisering. Helgelandssykehusets styre blir bedt om å ha særskilt 
oppmerksomhet på andre byggeprosjekter som har valgt lokalisering mellom byer og tettsteder.
Slik vi tolker styrets vedtak – noe som etter vår vurdering blir forsterket i saksfremlegget i RBU-
saken – må Leirfjord og Hemnes kunne foreslå aktuelle tomter også utenfor sentrum i de to 
kommunene. Det vises til styrevedtaket i sak 61 der det heter « I denne sammenheng vil kriteriene 
byutvikling og by- og tettstedsnært fravikes»(Understrekning foretatt av oss)

I sak 62/16 vedtok styret at alternativ 2b-1 Stort akuttsykehus i kombinasjon med et mindre 
akuttsykehus og inntil 2 DMS ikke skulle utredes videre.
Selv om vedtaket ble gjort med knapt flertall, forventer vi at administrasjonen på 
Helgelandssykehuset og styrets mindretall – inkludert styrets leder – lojalt arbeider for at styrets 
vedtak følges opp.

Vedtaket ble begrunnet med at denne løsning faglig sett ville bli en dårlig løsning med at klart A-
sykehus og et B-sykehus (eller snarere et Å-sykehus) – noe som også ble fremhevet av 
representanter fra mindretallet i styret.
Grunnlinjen i nasjonal sykehusstruktur slår fast at sykehus bør ha en befolkningsstørrelse på 
70.000- 80.000 mennesker - altså tilvarende Helgelands befolkning.
En løsning med 2 sykehus vil derfor ikke ha stort nok befolkningsgrunnlag og vil sannsynligvis på 
sikt føre til nedleggelse av den minste enheten. 

Når så vidt sterke faglige argumenter taler mot denne løsning, synes det derfor bortkastet å bruke 
tid og penger på å utrede dette alternativ. 
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Det ble sagt at å nekte videre utredning på dette alternativ, kunne være i strid med oppdraget gitt 
av Helse Nord. Hvis dette skulle være tilfelle, kan vi ikke skjønne hvorfor saken da kommer til 
styrebehandling med invitasjon til å gjøre vedtak. Det ville da ha vært naturlig at styret fikk saken 
til etterretning.

Også i denne sak er det naturlig at vanlige spilleregler blir fulgt, og at flertallsvedtaket følges opp.

Vi ønsker lykke til med det videre arbeid.

Med hilsen
Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus med omegn
Hanne B. Wiig                                    Bjørn Helge Hansen
         /s/                                                            /s/

Kopi: Helse Nord RHF, postmottak@helse-nord.no
           Att: Styret
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