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Bakgrunn: 
Det er besluttet ny struktur for spesialisthelsetjenesten på Helgeland. I fremtiden skal 
Helgelandsykehuset være ett sykehus, fordelt på to lokalisasjoner –det skal være 
akuttsykehus i Mo i Rana og i Sandessjøen og omegn. Sistnevnte skal være 
hovedsykehus.  
 
Helgelandsykehuset ber om innspill på lokaliseringen for det nye sykehuset i 
Sandessjøen og omegn fra berørte samarbeidspartnere deriblant Lurøy kommune.  
 
Det bes om innspill som vil kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i 
utredningen innenfor målområdet «tilgjengelighet og transport», og spesielt kriteriet 
«tilgjengelighet for pasienter og pårørende» og målområdet «byutvikling, 
arbeidsplass og rekruttering». 
 
Lurøy kommune har tidligere behandlet saker om prosjekt «Helgelandssykehuset 
2025» 03.11.2017 og 29.05.2019: 
 
Vedtak 03.11.2017 - Helgelandsykehuset 2025 – høring av planprogram: 
 

 Lurøy kommunestyre anser at forutsetningen for å imøtekomme behovet for 
rekruttering, etablering av et bærekraftig sykehusfaglig miljø, samt 
hensiktsmessig utnyttelse av transportmulighetene oppfylles best ved at et 
framtidig nytt hovedsykehus på Helgeland etableres 

 Kommunestyret vil av hensyn til lange avstander på Helgeland, og med 
bakgrunn i den nasjonale helse –og sykehusplanen, anbefale en todelt 
sykehusløsning  

 
Vedtak 29.5.2019 sak 47/19 

 Formannskapet i Lurøy ber om at planlegging av tilgjengelighet og 
kompetanse ved akuttberedskapen vektlegges i det videre arbeidet med ny 
sykehusstruktur på Helgeland. Dette gjelder spesielt følgende områder:  

 
 
 
 

o Tilgjengelighet av bilambulanse ved samtidighetskonflikter 
o Båtambulansetjenesten  
o Koordinering av båtambulanse –og bilambulanse 
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o Styrking av helikopterberedskapen i vårt område  
 

 Formannskapet fastholder en anbefaling av en todelt sykehusløsning ved to 
fullverdige sykehus med akuttkirurgi i Mo i Rana og i Sandnessjøen. Dette vil 
være en forutsetning for at innbyggerne i Lurøy skal ha forsvarlig reiseavstand 
til fremtidens sykehus på Helgeland, og dermed sikre både tilgjengelighet og 
responstid ved akutte hendelser  

 
Vurdering:  
Lurøy kommune er en svært desentralisert kommune med befolkning geografisk 
spredt på flere øyer i tillegg til fastland. For å komme seg til Sandnessjøen er det 
mest hensiktsmessig med bruk av offentlig transport/hurtigbåt. Alternativ er 1 til 2 
ferger og lang kjørevei. Det er en kjensgjerning at uansett reisevei tar det på grunn av 
båtrutene, en hel dag for en innbygger i Lurøy å få gjennomført en avtalt sykehustime.  
 
Ved akuttoppdrag vil alltid båttransport eller helikopter være de aktuelle alternativene.  
 
For kommunes innbyggere vil derfor lokalisasjon av nye Helgelandsykehuset 
nærmest mulig kaianlegg være av stor betydning og at det tilrettelegges på en slik 
måte at syketransport mellom ambulansebåt og sykehus ivaretar både pasientens 
verdighet og komfort (bør legges under tak).  
Samtidig vil en styrking av det offentlig båttransporttilbudet kunne bidra til større 
bærekraft i et samfunn som Lurøy.  
 
Vurdering av sakens påvirkning på folkehelse:  
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller 
indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk 
sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en 
jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Rask og god 
tilgang til spesialisthelsetjenesten er avgjørende for den enkeltes liv og helse og for 
muligheten til å opprettholde et bærekraftig lokalsamfunn, også i desentraliserte 
kommuner  
 
Vedlegg:   
Tomteutredning for nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn  
 
Utskrift til: 
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Saksbehandlerens innstilling: 
 
Det anbefales at formannskapet fatter følgende vedtak: 
 

 Lurøy kommune står fast ved tidligere høringsinnspill vedtatt i kommunestyret 
03.11.2017 og i formannskapet 29.5.2019 

 Hovedsykehuset i Sandnessjøen og omegn bør plassert så nært kaianlegg 
som mulig 

 Det bør utredes ytterlige hvordan offentlig transport kan tilrettelegges på en 
slik måte at innbyggerne i Lurøy kan ha få en mer effektiv tur/retur reise i 
forbindelse med avtale sykehustimer  

 
Lurøy, 25.05.2021  Anne-Brit Greff, Kst. HSO-sjef 

 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Det anbefales at formannskapet fatter følgende vedtak: 
 

 Lurøy kommune står fast ved tidligere høringsinnspill vedtatt i kommunestyret 
03.11.2017 og i formannskapet 29.5.2019 

 Hovedsykehuset i Sandnessjøen og omegn bør plassert så nært kaianlegg 
som mulig 

 Det bør utredes ytterlige hvordan offentlig transport kan tilrettelegges på en 
slik måte at innbyggerne i Lurøy kan ha få en mer effektiv tur/retur reise i 
forbindelse med avtale sykehustimer  

 
 
Lurøy, 25 mai 2021 Karl-Anton Swensen, rådmann 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.05.2021 sak 74/21 
 
Behandling: 
 
Forslag fra H v/Håkon Lund og AP v/Morten A Olsen om nytt pkt 2: 
LK mener at et fremtidsrettet kystsykehus må plasseres og tilpasses et kaianlegg for 
båtambulanser på tomt nr. 2 (Kvernåsen/Vågen) eller nr. 3 (Horvnes vest) i Sweco 
rapporten, sentralt i Sandnessjøen. 
 
Enstemmig vedtak: 
 

 Lurøy kommune står fast ved tidligere høringsinnspill vedtatt i kommunestyret 
03.11.2017 og i formannskapet 29.5.2019 

 Lurøy kommune mener at et fremtidsrettet kystsykehus må plasseres og 
tilpasses et kaianlegg for båtambulanser på tomt nr. 2 (Kvernåsen/Vågen) eller 
nr. 3 (Horvnes vest) i Sweco rapporten, sentralt i Sandnessjøen. 

 Det bør utredes ytterlige hvordan offentlig transport kan tilrettelegges på en 
slik måte at innbyggerne i Lurøy kan ha få en mer effektiv tur/retur reise i 
forbindelse med avtale sykehustimer 


