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Uttalelse - Helgelandstinget 2O2L

Nytt hovedsykehus for Helgeland

Helgelandstinget mener arbeidet med ny sykehus-struktur for vår region er vår tids viktigste
sak for Helgeland.

Dersom man skal lykkes i målet om verdens beste lokalsykehus, er det svært viktig at styrene

i Helgelandssykehuset og Helse Nord tar hensyn til innspill fra fagmiljØ ved sykehusene i

MosjØen og SandnessjØen samt innspill fra berørte kommuner og våre innbyggere. Dette

betyr at nytt sykehus må lokaliseres slik at de to fagmiljøene kan smeltes sammen, og at nytt
hovedsykehus får en best mulig tilgjengelighet for alle aktuelle ansatte, pasienter og

pårØrende. Helgelandstinget viser til at alle kommunene i Helgelandsrådet har vedtatt og

stØtte opp om Statsråd Bent HØie sitt vedtak om ny sykehusstruktur, januar 2020.

Et framtidsrettet, godt og robust sykehustilbud med god tilgjengelighet for alle innbyggere
på Helgeland er en forutsetning for at vår region skal lykkes i arbeidet med å snu nedgang i

innbyggertall, lykkes i å rekruttere nye innbyggere og ansatte til sykehuset, og legge til rette
for nye, store næringsetableringer på Helgeland.

Ut fra dette mener Helgelandstinget at det er for snevert å bare vurdere ei aktuelltomt på

Alsten6ya i tillegg til eksisterende sykehus og ber styrene i Helgeandssykehuset HF og Helse

Nord RF vurdere tomter i aksen Alstenøya - Tovåsen.

Træna kommune reserverte seg fro uttalelsen og henviser til formannskapets vedtok ov 27.05.21
(vedlagt)
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MELDING OM POLITISK VEDTAK
F ormannskap behandlet i møte 27 .05.2021 sak 26121- Helgelandssykehuset -
Tomteutrednin g - innspillsrunde

Følgende vedtak ble fattet:

Træna kommune mener at dages sykehustomt i Sandnessjøen er det beste alternativet til nytt
hovedsykehus på Helgeland.

Viktige elementer for innbyggerne i Træna kommune er at:
. Sykehuset må være plassert i rirnelig gangavstand fra Sandnessjøen sentrum.
o Det bør etterstrebes at avstand fra kaiplass for arnbulansebåt og sykehus er kortest

mulig.
o Det må hensyntas landingsforhold for nye redningshelikopter «Sar Queen» slik at dette

kan lande så nært opp rnot sykehus sorn mulig.
o Det rnå hensyntas eventuelle isingsproblemer for luftambulansen ved bevegelse på tvers

av klinrasonene.
o PiasseringenskalværesamfLnnsmessigøkonomiskforsvarlig.

Med vennlig hilsen
Træna kommune

Gunn Eliassen
Formannskapssekretær
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