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Uttalelse fra kommunestyret i Rana kommune – Kommunestyret viser til 
Sweco-rapporten «Tomteutredning for nytt sykehus i Sandnessjøen og 
omegn» 

Kommunestyret i Rana behandlet i møte 11. mai uttalelsen: Kommunestyret viser til Sweco-
rapporten «Tomteutredning for nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn» 

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.  

Vi ber om at uttalelsen videresendes til styret og ledelsen i Helgelandssykehuset og Helse 
Nord. I tillegg må den sendes til prosjektet Helgelandssykehuset 2020. 

Uttalelsen ligger vedlagt.  

 

Med vennlig hilsen 
 

Anniken Elisabeth Nordland 
Utvalgssekretær 
Serviceavdelingen 
 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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Sweco-rapporten 

Kommunestyret i Rana viser til Sweco-rapporten «Tomteutredning for nytt 
sykehus i Sandnessjøen og omegn».  

Kommunestyret anbefaler tomtevalg i Sandnessjøen og på dagens sykehustomt 
av følgende to grunner:  

• En balansert sykehusstruktur: Rana har i hele prosessen i prosjektet 
«Nye Helgelandssykehuset» argumentert og begrunnet behovet for en 
balansert og todelt løsning mellom kyst og innland. Flere kystkommuner 
har signalisert et ønske om fortsatt sykehus i Sandnessjøen – ikke i 
«omegn» – for å minimere reiseavstanden for disse pasientene. 
Tomteutredningen peker også på manglende framkommelighet ved 
værmessige forhold som innebærer stengning av Helgelandsbrua. 

• En bærekraftig sykehusøkonomi: Rana kommune viser til 
helseforetakets egne bæreevneanalyser fra 2019. Det forutsetter en 
balansert fordeling av investeringsrammene i «ett sykehus på to 
lokasjoner».  

Analysene har dokumentert at den mest kostnadseffektive løsningen, er 
videreutvikling av dagens bygningsmasse både i Sandnessjøen og Mo i 
Rana.  

Hvis investeringsrammene presses for hardt, vil helseforetaket måtte 
redusere tjenestetilbudet ytterligere. 

Dette vil ramme pasienttilbudet, sykehusansatte, medisinskteknisk utstyr 
og andre investeringer. 

 


