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Styresak 90–2022/4 Spørsmål besvart i Stortinget:  
Akuttilbudet i Grane, Hattfjelldal og Vefsn 

 

Formål 
I denne saken orienteres styret om spørsmål besvart i Stortinget med relevans for 
foretaksgruppa Helse Nord. 

Innledning 
Helse- og omsorgsministeren har skriftlig til Stortinget besvart spørsmål om det akutte 
helsetilbudet til innbyggerne i Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Spørsmålet er stilt av Dagfinn 
Olsen (Frp) og besvart 7. juni. 

Spørsmål 
Dagfinn Henrik Olsen (FrP): Hvordan vil ministeren sikre det akutte helsetilbudet til 
innbyggerne i Grane, Hattfjelldal og Vefsn? 
 
Begrunnelse 
Helgelandsykehuset 2025 var et prosjekt som skulle skape Norges beste lokalsykehus. 
Prosessen fremstår å være helt avsporet. Det er flere og flere som har mistet tilliten til 
hele prosessen. Det er beskyldninger om manipulering av fakta, alternative motiver, 
manglende transparens og mm. 
 
Sykehuset i Mosjøen dekker i dag over 20 % av befolkningen i dag. Dette sykehuset skal 
legges ned, uten at det er klare føringer for hva som skal ivareta befolkningens akutte 
helsebehov. Mosjøen er en industriby, med Nord-Norges største enkeltbedrift, Alcoa, i 
tillegg er det undervegs flere store industrietableringer. For disse er det akutte 
helsetilbudet svært viktig. 
 
I et nylig lekket dokument fra Helgelandsykehuset fremkommer det at det nye 
helsetilbudet blir ikke mye mer enn et stort legesenter. I tidligere lekkasjer har det 
fremkommet at det medisinske akuttilbudet skal erstattes med 2 nye ambulanser. 

Svar 
Ingvild Kjerkol (Ap): Behov for endringer i sykehusstrukturen på Helgeland har vært 
diskutert i lang tid, også før Helse Nord RHF satt i gang sitt prosjekt 
Helgelandssykehuset 2025. Bakgrunnen var ny teknologi, økende spesialisering, krav til 
kompetanse og rekrutteringsutfordringer, sammen med befolkningsutvikling og endring 
i transportmuligheter. 
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Prosesser knyttet til strukturendringer og bygging av nye sykehus er langvarige, 
omfatter mange interesser og er krevende på mange nivå og for mange mennesker. Jeg 
er kjent med at et stort antall kommuners primære ønske var å etablere ett sykehus 
lokalisert sentralt på Helgeland, med samling av sårbare fagmiljø fra tre sykehus. Med 
bakgrunn i vurdering av ulike hensyn som blant annet geografi, avstander og møter med 
kommunene i regionen, vedtok foretaksmøtet i Helse Nord RHF i januar 2020 at 
strukturen for det somatiske tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset skulle baseres på 
modellen med ett sykehus som etableres på to steder, hhv i Mo i Rana og Sandnessjøen 
og omegn. Det ble også lagt til grunn at sykehuset i Mo i Rana skulle lokaliseres ved 
nåværende bygningsmasse. Lokaliseringen av sykehuset i Sandnessjøen og omegn skulle 
avgjøres i konseptfasen. 
 
Vedtaket fra foretaksmøtet i januar 2020 ligger fast. Det er Helse Nord RHF sitt ansvar å 
følge opp vedtaket i den pågående konseptfasen. Her utredes det blant annet etablering 
av polikliniske somatikk-tilbud samlokalisert med kommunale helsetjenester i Mosjøen. 
Jeg legger til grunn at Helse Nord RHF ivaretar sitt ansvar for et godt og likeverdig 
helsetilbud til alle innbyggere i opptaksområdet til Helgelandssykehuset, og at det 
akutte helsetilbudet, herunder også de prehospitale tjenestene, dimensjoneres i tråd 
med dette. 
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