
Høringssvar Ressursgruppas foreløpige rapport 

Som engasjert innbygger i Alstahaug kommune ønsker undertegnede å sende inn dette som 

en viktig del av Alstahaug kommunes høringsrunde i forbindelse Ressursgruppas 

høringsrunde Helgelandssykehuset 2025. 

Alstahaug kommune har vedtatt en enstemmig interpellasjon den 26. februar 2019 som 

peker på Sandnessjøen som en åpenbar plassering av et nytt sykehus på Helgeland. 

Undertegnede mener at kommunestyret er tydelig på at Sandnessjøen er et svært velegnet 

sted for å plassere et sykehus i en en-sykhehusmodell, men også som plassering i en to-

sykehusmodell med to likeverdige akuttsykehus. 

Jeg mener dette også underbygges av Ressursgruppas foreløpige rapport som peker på 

Sandnessjøen som et alternativ, og de 12 kommunenes felles utredning og høringssvar hvor 

Sandnessjøen er en del av området det blir pekt på. 

Jeg vil også påpeke at Ressursgruppas foreløpige rapport ikke er et alternativ for HELE 

Helgeland, og at Alstahaug kommunestyres enstemmige interpellasjon må tas med som et 

viktig innspill til det videre arbeidet til endelig rapport legges fram.  

Med vennlig hilsen 

Øystein Fredrik Barth-Heyerdahl 

 

 

Kommunestyret den 26.02.2019:   

Interpellasjonen ble lagt fram av Eirik Berglund, Sv, på vegne av gruppelederne.  Ordfører 

foreslo å realitetsbehandle interpellasjonen.   

Interpellasjonen ble enstemmig vedtatt.   

KOMMUNSTYRETS VEDTAK:   

Alstahaug kommunestyre står bak høringssvaret fra kommunene vedrørende ressursgruppas 

foreløpige rapport med anbefaling for struktur og lokalisering av framtidas 

Helgelandssykehus. Alstahaug kommunestyre er imidlertid overbevist om at nærmere 

vurderinger og konsekvensutredninger i en framtidig beslutningsprosess vil vise at 

Sandnessjøen, med tilhørende nærområder, vil være en naturlig og hensiktsmessig 

plassering av et framtidig stort akuttsykehus for hele Helgeland.    

De samfunnsmessige ringvirkningene av Sandnessjøen sykehus kan ikke overvurderes. For 

Alstahaug er dette en sentral hjørnesteinsbedrift, og for hele kystsamfunnet oppfattes 

sykehuset som selve livsnerven. Å bevare akuttmedisinske tjenester tilgjengelig for alle 

innbyggerne på Helgeland, inkludert kystbefolkningen, er derfor svært viktig for Alstahaug 

kommunestyre.    



For folk flest er det det akuttmedisinske tilbudet som er viktigst når sykehuslokalisering 

diskuteres. Tryggheten om å nå hjelp når det virkelig haster er en forutsetning for 

opplevelsen av likeverdige helsetjenester for befolkningen. Helgeland, med sin 

desentraliserte struktur og spredte befolkning, lokalisert på øyer, kyst og innland, er 

avhengig av en forutsigbar og trygg spesialisthelsetjeneste.    

Alstahaug kommunestyre mener at viktigheten av tilgjengelighet til akuttmedisinsk hjelp for 

pasientene i hele regionen, med kyst-, innlands- og sørliggende kommuner, er 

underkommunisert i ressursgruppas vurderinger. Befolkningen må ha trygghet for at 

tilgjengeligheten til akuttmedisinsk hjelp når man virkelig trenger det er tilstede, uavhengig 

av geografi, vær, vind og føreforhold.    

Kommunene på Sør-Helgeland har allerede en av Norges lengste reiseavstander til 

akuttmedisinske tjenester. Ved å flytte akuttsykehuset lengre nord vil reiseavstanden til 

akuttmedisinske tjenester bli Norges lengste. Befolkningen på Sør-Helgeland må sikres 

mulighet til å nå akuttmedisinske tjenester også i framtiden. Dette gjøres best ved en 

sentral, kystnær beliggenhet, tilgjengelig med bil, båt- og luftambulanse. En slik beliggenhet 

vil også legge til rette for en styrking av infrastruktur og samferdsel sør på Helgeland.    

Alstahaug kommunestyre ønsker at Alstahaug kommune skal være forberedt på den videre 

prosessen som vil følge av vårens styrevedtak i Helseforetaket vedrørende 

«Helgelandssykehuset 2025».   

 Alstahaug kommunestyre ber derfor administrasjonen:   

Å utrede totalt minimum 4 ulike tomtealternativer for mulig framtidig bruk til 

sykehusaktivitet. Eksisterende sykehustomt, med tilstøtende kommunal bygningsmasse bør 

være en av disse.  Å vurdere om overdragelse av kommunale bygg, eksempelvis 

Helsesenteret og «Grønnbygget», er aktuelt ved en framtidig utvidelse av dagens 

sykehuslokalisasjon.  Å gå i dialog med Leirfjord kommune, angående mulighet for felles 

utredning av aktuelle tomtealternativer, eksempelvis på Leines, dersom felles interesser 

skulle tilsi at dette er hensiktsmessig.    

Alstahaug kommunestyre er samlet i sin oppfatning av at framtidens Helgelandssykehus best 

plasseres i, eller i nær tilknytning til, Sandnessjøen regionsenter.   

Bevitnes:    

Kristin Vangen formannskapssekretær    


