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Styresak 114-2022/9 Uttalelse av 20. juni 2022 fra kommunestyret i 

Alstahaug kommune vedrørende 

Hovedsykehuset på Helgeland 

Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Saksdokumentene var ettersendt 
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Saksnr: 2022/2191 - 2 

Dato:  20.06.2022 
Saksbehandler: David Naustvoll Jakobsen 

Stab/støtte 
E-post: david.jakobsen@alstahaug.kommune.no 

 

 

 
 
 

r: 

 

Besøksadresse: Strandgata 52, 8800 Sandnessjøen. Postadresse: Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen.  
 E-post: post@alstahaug.kommune.no. Org.nr. NO 938 712 441 MVA 

www.alstahaug.kommune.no 
 

HELSE NORD RHF Styret og administrerende direktør i Helse Nord RHF 
Postboks 1445 
 
8038 BODØ 
 

 

Uttalelse fra kommunestyret i Alstahaug vedrørende Hovedsykehuset på 
Helgeland 
 

Ved en feil ble overskriften i brev av den 20.6.2022 (saksnr 2022/2191-1) hetende 
«Uttalelse fra kommunestyret i Alstahaug vedrørende Nye Helgelandssykehuset».  

 

Riktig tittel skulle være 

«Uttalelse fra kommunestyret i Alstahaug vedrørende hovedsykehuset på Helgeland» 

 

Med hilsen 

 

David Naustvoll Jakobsen 
Saksbehandler 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 

 

Vedlegg 

1 Uttalelse fra kommunestyret i Alstahaug vedrørende Hovedsykehuset på 
Helgeland 
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Uttalelse fra kommunestyret i Alstahaug vedrørende Nye Helgelandssykehuset 
 

Den 16. juni 2022 ble følgende uttalelse vedtatt av Alstahaug kommunestyre:  

Alstahaug kommunestyre har fulgt prosessen rundt nytt Helgelandssykehus tett, og har 
også fulgt opp med egne høringsinnspill. Nå er prosessen kommet dit at det er besluttet 
at det nye hovedsykehuset til Helgelandssykehuset skal plasseres på en av tre 
tomtealternativer i Sandnessjøen; tilbygg tilknyttet gjeldende lokasjon eller nybygg på 
Rishatten eller Kvernåsen. 

Alstahaug vil ha fokus på de faktorene som skal bestemmes den kommende tiden. 
Tarmkreftkirurgien skal tas tilbake til Helgeland, og hovedsykehuset skal besluttes 
lokalisert på en av de nevnte lokasjoner. 

Like viktig som lokasjonen i Sandnessjøen er innholdet i hovedsykehuset, og vår klare 
mening er at det er helt sentralt med tilbakeføring av tarmkreftkirurgi til hovedsykehuset 
i Sandnessjøen. I saksfremlegget i sak 86-2022 for kommende styremøte 22. juni i Helse 
Nord, foreslås det at tarmkreftkirurgi skal tas tilbake i en to-trinns prosess, først til Mo i 
Rana fra høsten 2022, og så til hovedsykehuset i 2024. Det påpekes samtidig at begge 
lokasjoner tilfredsstiller nasjonale krav per dags dato. Vi støtter saksfremleggets 
intensjon i at tarmkreftkirurgi skal etableres ved hovedsykehuset, men Alstahaug stiller 
seg kritisk til at saksfremlegget legger opp til en ytterligere forsinkelse. Alstahaug 
kommune vil minne om den krevende prosessen sykehussaken så langt har vært. En 
avgjørelse om tarmkreftkirurgi til hovedsykehuset nå vil gi en klar retning og stabilitet, 
som ikke minst er en fordel i rekrutteringsøyemed. 

Når det gjelder tomtevalg, ønsker Alstahaug kommunestyre å peke på tomtene som gir 
et nybygg. Det er fordeler med både Rishatten og Kvernåsen. Rishatten-lokasjonen er 
ferdigregulert og i kommunalt eie, og den har nærhet til fylkesvei 17. Lokasjonen er også 
velegnet til eventuelle senere utbygginger. Kvernåsen gir på sin side mulighet til adkomst 
via sjø, noe som betyr at pasienter kan komme med ambulansebåt uten omlasting. 
Tilkomst med helikopter er også enkelt på denne lokasjonen, uten at helikopteret trenger 
å fly over bebygd område. For utviklingen av regionsentret Sandnessjøen vil det også 
være i tråd med alle politiske vedtatte mål om god regionsenterpolitikk å benytte en slik 
lokalisering. 

Alstahaug kommune ser frem til å ta på seg oppgaven som vertskap for hovedsykehuset 
på Helgeland, uansett hvilken lokalisering som blir valgt, men vil fremholde at det 
absolutt beste alternativet vil være et nybygg. 

Alstahaug kommune vil samarbeide nært med Helgelandssykehuset og Helse Nord for å 
svare ut spørsmål, bidra til å løse utfordringer og ellers arbeide for at beslutningen om 
lokalisering skal bli så solid som mulig. 

Styremøte i Helse Nord RHF
24. august 2022 - saksdokumenter, ettersendelse nr. 1

43

mailto:post@alstahaug.kommune.no
file:///C:/Users/tobr6756/AppData/Local/Temp/D_--/www.alstahaug.kommune.no


 

 

 

 

Med hilsen 

 

David Naustvoll Jakobsen 
Saksbehandler 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
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