
 

 

Uttalelse til Helse Nord, fra kommunestyret i Hemnes vedrørende 
Helgelandsykehuset 
 
Hemnes kommunestyre beklager at styret i Helse Nord har valgt å ta Hemnes kommune ut som 
alternativt lokaliseringssted for nytt Helgelandssykehus. Innenfor området hvor det kan være aktuelt å 
lokalisere de nye sykehuset er to akser. En akse fra Mosjøen med omland til Sandnessjøen med omland, 
(aksen som omfatter Leirfjord). Og så er det aksen som går mellom Mosjøen med omland til Mo i Rana, 
altså den aksen som omfatter Hemnes. 

Hemnes kommune stiller seg undrende til og kan ikke forstå at man utelukker den ene aksen framfor 
den andre, spesielt når denne aksen har et betydelig større befolkningstilfang. Dette gjør at aksen 
framstår som langt mer attraktiv både med tanke på rekruttering, og med tanke på gjennomsnittlig inn-
transporteringstid for pasienter. 

Hemnes kommunestyre mener at Hemnes fortsatt bør være med i samfunnsanalysen, nettopp med 
tanke på at Hemnes ligger midt mellom de tre byene som kan være aktuell for nytt sykehus. 

Hemnes kommunestyre legger videre til grunn at vi har tillit til de vurderinger som er gjort av 
ressursgruppa, men vi har merket oss at ressursgruppa er tydelig på at deres konklusjon i hovedsak 
baserer seg på sentrale utviklingstrekk og relevant erfaring, men har brukt skjønn der dette ikke er mulig 
å fremskaffe. 

Kommunestyret i Hemnes er av den oppfatning at når man skal foreta investeringer i den 
størrelsesorden som et nytt sykehus representerer, så bør flest mulig modeller utredes, og synes at det 
er naturlig at man også ser på konsekvensene ved en to-sykehusmodell sammenlignet med en-
sykehusmodellen. 

Kommunestyret i Hemnes vil videre påpeke at uansett modell, og uansett lokaliseringssted, så vil dette 
bety økt reisetid for noen pasienter. Det vil derfor særdeles viktig at det legges gode planer for hvordan 
de pre-hospitale tjenestene skal dimensjoneres, lokaliseres, og at man sikrer at de pre-hospitale 
tjenestene er utstyrsmessig og kompetansemessig i til enhver tid optimal tilstand. 

 

Hemnes kommune forventer at Hemnes er med videre som lokaliseringsalternativ på lik linje med 
Leirfjord.  

Hemnes kommunestyre, 20.6.19 
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