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Helgelandssykehuset 2025 – hovedsykehuset i Mo i Rana 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet  03.10.2017 

Kommunestyret  17.10.2017 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret viser til utredningen som gir dokumentasjon, tall og fakta som begrunner 

hovedsykehusets fortsatte lokalisering i Mo i Rana. 

 

2. Kommunestyret vil med bakgrunn i den nasjonale helse- og sykehusplanen, anbefale en 

todelt sykehusløsning av hensyn til pasienter, spesielt eldre og kronikere, ansatte og økonomi. 

 

3. Vedtak og utredning oversendes helseforetaket som et utfyllende høringssvar til det 

foreliggende planprogrammet og spesielt til de to kommende konsekvensutredningene. 

 

 

1. Bakgrunnen 

 

Kommunestyret vedtok 05.09.17 i sak «Helgelandssykehuset 2025 – høring av planprogram» 

følgende i punkt 3: 

 

«Kommunestyret ber rådmannen om en egen utredning til neste møte med tall og fakta som 

begrunner hovedsykehusets fortsatte lokalisering i Mo i Rana. Utredningen skal inneholde 

konkrete innspill både til det foreliggende høringsutkastet til planprogram og spesielt til de to 

kommende konsekvensutredningene».  

 

Link til saken om planprogrammet: 

 
http://einnsyn.rana.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=245&documentTypeId=MI 

 

Utredningen foreligger i to dokumenter som er vedlagt: 
 Notat «Hovedsykehuset i Mo i Rana» (sammendrag av foilpresentasjon). 

 Foilpresentasjon «Hovedsykehuset i Mo i Rana» (hovedutredning). 

  

 

2. Sammendraget 

 

Her følger et kort sammendrag av utredningen: 

 
Mo i Rana er det befolkningsmessige tyngdepunktet på Helgeland, det største sykehusfaglige miljøet og 

byen nærmest midtpunktet i regionen. En to-sykehus-løsning anbefales likevel i tråd med nasjonal 

sykehusplan. 
 

http://einnsyn.rana.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=245&documentTypeId=MI


  

 

Side 2 av 2 

 

 Rana er 3. største kommune i Nord-Norge og eneste på Helgeland på størrelse med Molde.  

 Jamfør styresaken i Helse Midt-Norge og lokaliseringsbegrunnelsen for sykehus i Molde. 

 Det befolkningsmessige tyngdepunktet med bredest arbeidsmarked og rekrutteringsmulighet.  

 Det største sykehusfaglige miljøet, flest pasienter og et innovativt lokalsykehus. 

 Lav befolkningsvekst og andel statlige arbeidsplasser sammenlignet med Bodø og Tromsø. 

 Balansert beredskapsstruktur med sykehus i nord og ved kysten samt luftambulanse i sør. 

 Det teoretiske midtpunktet i Korgen flyttes i retning Mo i Rana med en effektiv og pasientvennlig 

flylogistikk mellom nord og sør. 

 Velegnede sykehustomter bynært som tilfredsstiller statlige og planfaglige krav. 

 Gjennomgående industriell omstillingskultur og gode utdannings- og fritidstilbud. 

 Mo i Rana er i utkanten av luftambulanseressursene. Andre lokaliseringsalternativ enn Mo i Rana for 

et hovedsykehus (stort akuttsykehus) tilsier relokalisering av luftambulansen til ny flyplass i Rana. 

 Mo i Rana er allerede i dag tyngdepunktet for sykehusdrift og kirurgi (bløt/hard) på Helgeland. 

 

 

Mo i Rana, 15.09.17 

 

Jan Erik Furunes 

Teknisk sjef 

 

 

Vedlegg: 
Notat «Hovedsykehuset i Mo i Rana» 
Foilpresentasjon «Hovedsykehuset i Mo i Rana» 


