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Uttalelse til Helse Nord, Helgelelandssykehuset ang.lokalisering av nytt 
hovedsykehus på Helgeland, sør for Korgfjellet  
Fra Eldrerådet i Vefsn kommune 
 
Eldrerådet i Vefsn har i møte 8 juni 2020, vedtatt å komme med en uttalelse ang. 

lokalisering av nytt hovedsykehus på Helgeland, sør for Korgfjellet. 

Eldrerådet har fått med seg at diskusjonen rundt plasseringen av et nytt 

hovedsykehus sør for Korgfjellet går til tider heftig for seg, samt at noen er svært 

misfornøyde med sammensetningen av styremedlemmer.  

Eldrerådet respekterer helseminister Høies vedtak om en 2- sykehusmodell, og har 

innfunnet seg med at vi mister vårt eget lokalsykehus her i Mosjøen.    

Rådet viser til at det er vedtatt et hovedsykehus sør for Korgfjellet, med 

administrasjonen lagt til Sandnessjøen og omegn.  

Vi mener det er viktig at det da bygges et helt nytt sykehus, og at plasseringen av 

dette i Tovåsen/Nylandområdet vil bli en god løsning. Avstanden til sykehuset vil 

være gunstig for både pasienter og de ansatte. Pendleravstanden fra de nærmeste 

kommunene er akseptabel, og samtidig vil det være mulig å bosette seg i nærheten 

av sykehuset for de som er interessert i det.  

Eldrerådet i Vefsn håper at det nå kan bli såpass ro omkring prosessen videre, dvs. 

konseptfasen, at alle som er valgt til å være med på denne får gjort sin jobb, slik at 

vi kan få et nytt, moderne sykehus her sør for Korgfjellet. Et sykehus som vil tjene 

alle innbyggerne her på Helgeland. 

I tillegg vil rådet få uttrykke vår tillit til at de styremedlemmene som er valgt inn i 

styret fra kommuner sør for Korgfjellet, er i stand til å gjøre en god jobb.  

Vår representant kommuneoverlege Hege Harboe Sjåvik er en oppgående og dyktig 

person, og vi stoler på at hennes innsats vil være til gode for alle; pasienter som 

ansatte. 

 
 
Med hilsen 
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Utvalgssekretær 
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