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Uttalelse til Helse Nord, Helgelandssykehuset og Alstahaug kommune 

 

Alstahaug eldreråd har i møte 25.5.2020 diskutert spørsmål knytet til etableringen av ny 

sykehusstruktur på Helgeland. I den forbindelse har rådet bl.a. registrert den pågående 

diskusjonen om lokalisering av nytt sykehus. 

 

Rådet finner grunn til å minne om at vi allerede i dag har et meget godt, velfungerende 

og vel anerkjent sykehustilbud ved Sandnessjøen sykehus, bl.a. med et av landets beste 

tilbud til fødende. På dette grunnlag forutsetter eldrerådet at alle muligheter for 

utbygging av dagens bygningsmasse blir meget grundig vurdert. Ved å utnytte dagens 

lokaliteter i tilknytning til et nytt bygg, vil en oppnå en stor fleksibilitet med tanke på 

ytterligere forbedring av dagens tilbud og etablering av nye. Eldrerådet er redd for at et 

nytt selvstendig bygg, av hensyn til kostnadene, vil bli begrenset til dagens tilbud. De 

åpenbare ekspensjonsmulighetene som ligger i bestående bygningsmasse vil da gå tapt. 

 

For øvrig vil rådet understreke viktigheten av at den framtidige ledelsen blir etablert i 

Sandnessjøen, i tråd med helseministerens vedtak, så snart som overhodet mulig.  

 

Rådet forutsetter at det blir mulig å uttale seg til eventuelle andre alternativer til 

lokalisering og andre forhold av interesse, og ber om å bli godtatt som formell 

høringsinstans gjennom konseptfasen. Det vises i den anledning til intensjonene bak lov 

om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Det er vel få tjenester som berører eldre 

mer enn sykehusenes tilbud. Rådets inngående kjennskap til lokale forhold vil gjøre 

rådet til en nyttig samarbeidspartner. 
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