
INNSPILL HELSEHUS  fra kommuneoverlegen 02.11.16 

-Slik det er nå kjøres det  utrykning i skolekvartalet. Dette utgjør stor risiko for personskade. Et 

legekontor burde ikke ligge i et skolekvartal mhp dette.  

Å legge et legekontor på sørsiden av byen sammen med ambulanse/brann hadde gitt økt sikkerhet 

på kveldstid mhp legevakt da man ikke hadde vær alene i bygget. At legevakten på St nes skal åpne 

tidligere på ettermiddagen tror jeg blir lenge til, hvis det noen gang skjer, og jeg synes ikke dette kan 

vektlegges før det er bekreftet arbeidsgruppe fra kommunene som jobber med lengre åpningstid 

Vesterålen legevakt. Slakteritomten har flott tilgjengelighet, sentralt, nært buss, gode parkerings 

muligheter, kan lett lages gangvei videre fra kiwi. Faglig samarbeid med ambulanse også mye lettere 

da vi er i samme bygg. 

Å hatt hjemmebaserte tjenester i samme bygg hadde vært flott for samarbeid. De mangler jo også 

mye plass på Lamarktunet.  

Og brannstasjonsplanene er jo i gang og kommer til å bli realisert lenge før et helsehus? 

Å ha et legekontor i nordbyen og et i sørbyen er da flott for pasientene. Men på den andre siden også 

vært fint hatt ansatte alle i nærheten for møter ++. Men uansett ikke noe problem gå mellom nord 

og sør i Sortland by for personalmøter ++ da det ikke er mange hundre meter.   

Hvis et legekontor skal kunne has i rådhus 2 burde det flyttes ned en etasje og ha utkjørsel skolegata, 

men uvisst om det er nok plass i den etasjen? 

Da kan evt helsestasjonen holde til der de er nå med utgang og tilgjengelighet for skolene.  

 På nordsiden av kulturfabrikken er det vanskeligere tilgjengelighet pga enveis kjørt gate rett overfor 

biblioteket. Jeg ser for meg senarioer hvor eldre mennesker kjører feil vei der, kollisjoner ++Og at det 

vil parkeres på skibsgårdens park.areal i stedet for å kjøres rundt til helsehusets park.areal. 

 

Det er fint ha et helsehus i nærhet til kulturfabrikken for å kunne bruke møtelokaler +++. Men er det 

sjekket hvor stor ledig kapasietet det er der? At møterom +++ ikke er mindre ledige enn man trodde? 

 

Ja så lang kom jeg med mine tanker  Mvh Mette 

 

 


