
Fra: Kari Anne Bøkestad Andreassen (karand2@nfk.no)
Sendt: 26.10.2021 18:23:19
Til: Postmottak Helgelandssykehuset (postmottak@helgelandssykehuset.no)
Kopi: 

Emne: Uttalelse fra fylkestinget i Nordland
Vedlegg: Nordland fylkesting oktober 2021 - Uttalelse, Landingsplass for SAR Queen ved nytt 
sykehus.pdf 

Til styret i Helgelandssykehuset,
 
Vedlagt er uttalelse fra fylkestinget i Nordland, om landingsplass for redningshelikopter ved nytt sykehus 
på Helgeland. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt av et samlet fylkesting 20. oktober. Jeg ber om at 
uttalelsen gjøres kjent for styreleder Arne Benjaminsen og styrets medlemmer.
 
 
Med vennlig hilsen
Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører

Tlf: +4775650731
Mob: +4741322388 

karand2@nfk.no
Skype

  

Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfunn
 

 

ADVARSEL: Denne eposten kommer fra utsiden av din organisasjon. Ikke klikk på lenker eller åpne 
vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. 
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FYLKESTINGSSAK 

Saksnummer Utvalg/komite Dato 

110/2021.16 
 

Fylkestinget 18.10.2021 
 

9. Uttalelse fra Senterpartiet, Rødt, Fremskrittspartiet, Høyre, 

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne - Landingsplass for 

SAR Queen ved nytt sykehus 

 

Landingsplass for SAR Queen ved nytt sykehus 

Fylkestinget i Nordland mener at et nytt hovedsykehus på Helgeland må 
tilrettelegges slik at SAR Queen kan lande uten problemer ved selve sykehuset. 

Innføringen av de nye redningshelikoptrene har vist at det er utfordringer med 

eksisterende landingsplasser ved flere av landets sykehus. I Namsos kan ikke SAR 
Queen lande ved sykehuset slik Sea King har gjort, men må nå lande ved Namsos 

lufthavn, 4 km unna sykehuset. Problemene skyldes svært stort lufttrykk, og avstand 
til andre bygninger og strukturer må være langt større enn hva som har vært 
nødvendig tidligere. Om situasjonen i Namsos har statsminister Støre sagt at 

Stortinget må bevilge penger til ny landingsplass ved sykehuset, og han er klar på at 
dette må skje for at innkjøpet av nye redningshelikoptre kan kalles en suksess, ifølge 

NRK. 

Tryggheten for befolkningen i Nordland henger tett sammen med at de løsninger som 
overordnet er valgt for den nasjonale redningstjenesten, også prioriteres i ny 

sykehusstruktur. Ved etablering av nytt hovedsykehus må det ikke velges 
suboptimale løsninger lik situasjonen beskrevet i Namsos, der redningshelikopter i 

kritiske situasjoner må lande på flyplass flere kilometer fra sykehus. Prosessen rundt 
nytt Helgelandssykehus har vært langvarig og grundig. Avstand til akuttfunksjoner for 
en spredt befolkning har vært en viktig faktor i modellen som nå er valgt. For å få et 

vellykket sluttresultat må også tilgjengelighet for redningshelikopter til det planlagte 
hovedsykehuset vurderes grundig og hensyntas. De nye SAR Queen-helikoptrene 

har et stort fortrinn i at de er de eneste helikoptrene som kan fly problemfritt mellom 
kaldt innlandsklima og mildt kystklima, men da må også landingsplass være plassert 
ved sykehuset for å unngå unødige forsinkelser. 

Det er en betydelig trafikkmengde langs kysten av Nordland. Næringer som havbruk, 
fiskeri, reiseliv, verftsindustri og olje og gass er store på Helgelandskysten. På 
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innlandet er det en stor og stadig voksende industri, omfattende skogbruk og en 

tungt trafikkert E6. Det er også stor økning i passasjer- og stykkgodstransport. Det 
nasjonale redningsapparatet settes dessverre regelmessig på prøve, og helikopter er 

en vesentlig innsatsfaktor ved uønskede hendelser. I dag er det ingen akuttsykehus 
mellom Levanger og Bodø som kan betjene SAR Queen. Antallet oppdrag med 
større helikopter er heldigvis relativt lavt, men det er en forventning om at fremtidens 

sykehusstruktur ikke legger begrensinger på mulighetene man har til å berge liv i de 
tilfeller der et større redningshelikopter må bidra i lokale hendelser. 

Når det haster som mest, er kortest mulig reisetid av stor betydning for befolkningen. 
Akseptabel reiseavstand vil også, gjennom å innby til forutsigbarhet og trygghet, 
være en fordel for rekrutteringen i kommunehelsetjenesten, spesielt for mindre 

sentrale kommuner. 

Fylkestinget i Nordland ber om at dette innspillet tas med i den videre prosessen 

rundt fremtidig sykehusstruktur på Helgeland. 

 
 

 

 

Karl-Hans Rønning 

Senterpartiet 

Per-Gunnar Skotåm 

Rødt 

Richard Dagsvik 

Fremskrittspartiet 
 

Beate Bø Nilsen 
Høyre 

Christian Torset 
Sosialistisk Venstreparti 

Håkon Møller 
Miljøpartiet De Grønne 
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Vedtak 

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt med 44 stemmer.  
 

(1 Fremskrittspartiet, Kassandra E.Bredrup Petsa innvilget permisjon). 
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