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Uttalelse om "Nye Helgelandssykehuset" 

Ber om at vedlagte uttalelse videresendes til styret og ledergruppa og Helgelandssykehuset. 
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Rana kommunestyre vedtok enstemmig i møte 08.06.2021 følgende uttalelse:  
 
 

Uttalelse om ”Nye Helgelandssykehuset”  
 
Kommunestyret i Rana har i mange år argumentert for en balansert sykehusstruktur og en 
bærekraftig sykehusøkonomi i Helgelandssykehuset HF. En todelt løsning mellom kyst og innland 
på Helgeland er vedtatt. Målene til helseforetaket er «ett sykehus på to lokasjoner» og «landets 
beste lokalsykehus». Disse målene kan ikke realiseres uten støtte fra Rana, og vi reagerer meget 
sterkt på den siste tids utvikling: 
 

• Det er bare Rana på Helgeland som vil ha stor nok rekrutteringskraft til å realisere målene til 
helseforetaket og «jobb for to». Vi viser bl.a. til vedtaket om ny stor flyplass og realiseringen 
battericellefabrikk. Sykehuset i Rana må dimensjoneres og videreutvikles for denne veksten 
– både innholds- og bygningsmessig. Så langt er det lite som tyder på «videreutvikling» av 
pasienttilbudet i Rana, som er en del av statsrådens vedtak punkt 2b. 

 

• Kommunestyret reagerer på at alle tilbud i Mosjøen flyttes kun til Sandnessjøen: uten hensyn 
til en balanse som har vært praksis i mange år, og uten risikoanalyse på rekrutterings-, areal- 
og investeringsutfordringer i helseforetaket. Et absolutt minimumskrav fra Rana er at 
tarmkreftkirurgien tilbakeføres til sykehuset og at fødeavdelingen har et barnelegetilbud 
(pediatri).  

 

• Kommunestyret etterlyser en plan for videre bygningsmessig oppgradering av sykehuset i 
Rana. Dette kan utarbeides uavhengig av andre investeringsbeslutninger. Vi viser i den 
sammenheng til vedtaket i kommunestyret 11.05.21 som er oversendt tidligere. 

 
 

• Det er dokumentert at Nordlandssykehuset ikke har kapasitet til å operere alle 
tarmkreftpasienter fra Helgeland innenfor fristene i pakkeforløp for kreft. Situasjonen på 
Helgeland er at tarmkreftkirurgien ved sykehusenheten i Mo i Rana var velfungerende før 
den ble flyttet til Bodø. Den leverte kvalitet i henhold til nasjonale standarder da den ble 
vedtatt flyttet.  

 

• Hvis tarmkreftkirurgien ikke tilbakeføres til Helgeland (Mo i Rana) i løpet av 
august/september 2021, vil kommunestyret aktivt oppfordre pasientene på Nord-
Helgeland til å benytte sin rett til fritt behandlingsvalg og søke kreftbehandling ved St. 
Olavs, Haukeland universitetssykehus, eller Oslo Universitetssykehus når det er behov for 
dette. Våre innbyggere skal ha like god kreftbehandling som de som bor nær 
universitetssykehusene.  

 

• Tidligere uttrykte mangel på tillitt til Helse Nord RHF er ikke blitt mindre i Rana. 
Tramkreftkirurgisaken er både en helsefaglig og sykehuspolitisk skandale i regi av ledelsen 
og styret i Helse Nord RHF.  
 

• Det er nå dokumentert at dette rammer våre pasienter hardt. Dette er en utilgivelig sak og 
dette vedtaket i kommunestyret er å oppfatte som en varslingssak til Helsedepartementet og 
Helsetilsynet.  
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