
Nye Helgelandssykehuset - Uttalelse fra Rana eldreråd. 

 
Rana eldreråd har i møte 17. juni 2020 drøftet situasjonen for 

Helgelandssykehuset HF og vil uttale følgende: 

 

Sykehustilbudet på Helgeland er viktig for hele befolkningen, men kanskje særlig for 

en voksende pasientgruppe av eldre og kronikere. 

Rana eldreråd har bl.a. derfor fulgt, og følger, den pågående diskusjonen vedrørende 

lokalisering og innhold i de to sykehus som skal utgjøre det fremtidige 

Helgelandssykehuset. Eldrerådet mener at beslutningen om to sykehus er et klokt valg, 

men at innhold og plassering må gi både kyst og innland et tilfredsstillende helsetilbud, 

og at begge sykehus må få vekst og utviklingsmuligheter basert på pasientgrunnlag og 

helsefaglige vurderinger, samt muligheten for å bygge opp og videreutvikle kompetente 

og stabile fagmiljøer. 

 

Rana eldreråd er nå svært bekymret for utviklingen i prosjektet Nye 

Helgelandssykehuset. Ledelsen i Helse Nord RHF skapte gjennom strukturvedtaket for 

Helgeland usikkerhet om det framtidige sykehustilbudet. Denne usikkerheten er 

forsterket gjennom den forløpige behandlingen av varslingssakene og den kritikkverdige 

håndteringen av kreftkirurgi saken. 

 

Basert på de forhold som er kommet frem, og en rimelig forståelse av god 

forvaltningsskikk, herunder habilitetsreglene, finner eldrerådet det riktig å gi full støtte 

til de ansatte på Helgelandssykehuset Mo i Rana som ønsker å erstatte 3 av de nye 

styremedlemmene i Helgelandssykehuset. Styreutnevnelsen fremstår også som uklok og 

bidrar til å undergrave tilliten til den videre prosessen. 

 

Rana eldreråd vil også vise til uttalelsen fra eldrerådet i Alstadhaug av 25. mai 2020, der 

det påpekes at det vil være god økonomi i å modernisere og videreutvikle eksisterende 

institusjoner/sykehus. Vi vil legge til, også gunstig for miljøet, i Sandnessjøen og i Mo i 

Rana. I Mo i Rana forventes det bl.a. at det gamle sykehjemmet på Selfors tas i bruk av 

sykehuset. Rana eldreråd vil sterkt advare mot at foretaket investerer seg «til fant» i ny 

bygningsmasse, samtidig som investeringer i kompetanse og moderne utstyr må vike. 

Pasientbehandligen kan bli salderingspost. 

 

Forøvrig ser Rana eldreråd, at det innenfor helseministerens beslutning i struktursaken, er 



godt rom for en hensiktmessig spredning av de administrative funksjonene på de to 

sykehusdestinasjonene Sandnessjøen og Mo i Rana. Og da ut fra hva ledelsen finner 

hensiktmessig ut fra en optimal løsning av foretakets oppgaver.  

Som eldreråd i den største av to vertskommuner for Nye Helgelandssykehuset, vil 

rådet, under henvisning til kommunelovens bestemmelser og tilknyttet forskrift om 

eldreråd, be om å bli godtatt som formell høringsinstans i alle saker som gjelder 

pågående prosesser knyttet til saken, og da særlig det som betegnes konseptfasen. 

 

Eldrerådets enstemmige vedtak i sak 9/20 i møtet 17. juni 2020: 

 

Uttalelsen vedtas og oversendes styrene og administrasjonene i Helse Nord RHF og 

Helgelandssykehuset HF. 

Kopi til ordfører og varaordfører samt rådmann og til Rana Blad


