
Sandnessjøen 21.02.2019 

Høringssvar til Helgelandssykehuset 2025; Foreløpig rapport om framtidas 

Helgelandssykehus 
 
Viser til høringsbrev fra sykehuset datert 29.11.18, med høringsfrist 1.3.19. Høringen gjelder «ressursgruppas» 
foreløpige rapport med anbefaling for struktur og lokalisering av framtidas 
Helgelandssykehus. Sandnessjøen Idrettslag ønsker med dette å besvare høringen. 

Sandnessjøen idrettslag (SIL) er en stor samfunnsaktør i lokalmiljøet i Sandessjøen. Vi organiserer ca 900 medlemmer 

i vår frivillige idrettsorganisasjon.  

Idrett er forbundet med skaderisiko.  Dette gjelder ikke minst i konkurransesituasjoner, som kan foregå hvor som 

helst i vår langstrakte region. Det finnes idrettslag i alle bygder og øyer, og det er en betydelig mengde barn og unge 

fra alle kommuner som med glede reiser rundt i vår region for å utøve sin idrett både i helg og hverdager.  

SIL mener at viktigheten av god nok tilgjengelighet til akuttmedisinsk hjelp for pasientene i hele regionen, med kyst-, 

innlands- og sørliggende kommuner, er underkommunisert i rapporten. Tryggheten om å nå hjelp når man trenger 

det, er en forutsetning for opplevelsen av likeverdige helsetjenester for befolkningen på Helgeland. SIL mener dette 

må ha fokus i det videre arbeidet med fremtidens spesialisthelsetjenestestruktur.  

For folk flest er det det akuttmedisinske tilbudet som er viktigst når sykehuslokalisering diskuteres. Dersom 

konklusjonen består om at det i framtiden kun skal være ett stort akuttsykehus på Helgeland, mener SIL at 

plasseringen av dette sykehuset være på en lokalisasjon som gir kortest mulig reisetid ved akutte tilstander til flest 

mulig av Helgelands befolkning. Sandessjøen Idrettslag mener bestemt at denne lokalisasjonen ikke kan være Mo i 

Rana.  

SIL mener Sandnessjøen vil være en naturlig sykehuslokalisasjon med en struktur med bare ett stort akuttsykehus på 

Helgeland. Imidlertid mener SIL at dagens kommunegrenser ikke bør ha avgjørende betydning når man skal finne 

fram til den beste lokaliseringen for framtidens sykehuslokalisasjon skal vurderes. Tilgjengelighet og reisetid for flest 

mulig bør telle mest. 

Sandnessjøen Idrettslag støtter ikke to-sykehusmodellen med ett fullverdig akuttsykehus, og et mindre sykehus uten 

fullverdig akuttberedskap. Befolkningen må ha trygghet i at man får de tjenestene man trenger når man legges akutt 

inn på sykehus. Et sykehus som ikke har alle funksjoner vil ikke kunne gi pasientene denne tryggheten, og kan i følge 

fagfolk tvert om framstå som «pasientfeller». SIL mener vi bør planlegge vår sykehusstruktur på en måte der denne 

type konstruksjoner ikke er nødvendig. Ett felles stort akuttsykehus, plassert sentralt på Helgeland, vil oppfylle dette 

behovet. 

SIL ønsker Heleglandssykehuset lykke til i det videre arbeidet med framtidens spesialisthelsetjenestetilbud, til beste 

for hele befolkningen på Helgeland.  

Med vennlig hilsen 

På vegne av Hovedstyret i Sandnessjøen Idrettslag 

Henrik Andersen, Styreleder 

 


