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Referat fra digitalt møte mellom kommunene Alstahaug, Brønnøy og 

Vefsn, Helse Nord og foretaksledelsen i Helgelandssykehuset 11.1.21 

kl 0900 
 

Tilstede fra kommunene: Ordfører i Alstahaug Peter Talseth, Ordfører i Brønnøy Eilif Trælnes, 

Ordfører i Vefsn Berit Hundåla, Espen Isaksen og Kirsten Toft (ref) 

Tilstede fra Helse Nord: Styreleder Renate Larsen, administrerende direktør Cecilie Daae, Hilde 

Rolandsen, Randi Midtgård Spørck 

Tilstede fra Foretaksledelsen Helgelandssykehuset: Styreleder Arne Benjaminsen og Administrerende 

direktør Hulda Gunnlaugsdottir 

Espen Isaksen får rollen som møteleder, og takker for velviljen til å få i stand dette møtet. Det 

understrekes at kommunene som er tilstede på dette møtet representerer de 11 samarbeidende 

kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og 

Vevelstad.  

Bakgrunnen for møtet: 

Møtet finner sted som følge av et initiativ fra kommunene opp mot Helse Nord om behov for dialog 

rundt prosessen rundt Nye Helgelandssykehuset. Kommunenes agenda var ikke kjent for hverken 

lokalt- eller regionalt foretak før møtet. Prosjektorganisasjonen eller andre involverte kan, dersom 

ønskelig, svare ut innholdet i referatet i et eget notat i etterkant. 

Møtereferat: 

Peter Talseth innleder med bekymringene fra kommunene angående involvering og framdrift i 

prosjektet. Hvis vi gjør opp status ett år etter helseminister sin bestilling til Helse Nord gjennom 

foretaksmøte, opplever kommunene fremdriften som minimal og det er et stort sprik mellom det 

som forventes levert og det som leveres. Omdømmemessig har det siste året vært katastrofalt for  

Helgelandssykehuset. Bakgrunnen til bekymringene til kommunene oppsummeres i det følgende: 

• Historisk tilbakeblikk: Arbeidet med nye Helgelandssykehuset startet allerede i 2011, som 

munnet ut i en omforent utviklingsplan i 2014. I 2015 arbeidet med ny struktur ved 

Helgelandssykehuset igangsatt. Etter fem år med mange utredninger, hvor konfliktnivået på 

Helgeland har eskalert, ikke bare blant innbyggerne, men også internt på sykehuset mellom 

ansatte og lokasjonene. Prosessen har av hensyn til befolkningen og bosetningen munnet ut i 

fire overordnede vedtak, som alle peker på at tyngdepunktet i spesialisthelsetjenesten skal 

lokaliseres til Sandnessjøen og omegn. Kommunene forventer at vedtaket gjennomføres. 

• Helse Nord styret vedtok enstemmig en delt modell der Sandnessjøen er Hovedsykehus, med 

hovedkontor og ledelse i desember 2019. Styrets enstemmige vedtak ble fulgt opp av 

Helseministeren januar 2020 i foretaksmøte med Helse Nord. Etter dette møtet erklærte 

samtlige av våre kommuner at det var ikke vårt førstevalg, men vi ville stille oss lojalt bak 

vedtaket og samtlige av våre kommuner har gjort vedtak hvor vi ønsker å bidra til en god 

prosess videre. 

• Kommunene mener arbeidet med å forene miljøene i Mosjøen og Sandnessjøen til et 

fremtidig «lag» ikke har nok fokus. I saksframlegget  18-2020 skrev Cesilie Daae til sitt styre: 

Sykehuset i Mosjøen vil bli mest berørt i omstruktureringen. Adm. direktør er særlig opptatt 



av at interessene og hensynet til de ansatte og tilbudet i Mosjøen blir godt håndtert, og at det 

legges til rette for at de ansatte i Sandnessjøen og Mosjøen kan jobbe som et lag. 

Kommunene er bekymret for manglende framdrift på dette området. Vi opplever at svært 

lite om noe har skjedd det siste året.  

• Det som derimot har skjedd det siste året er den såkalte «tarmkreftsaken», der en rekke 

hendelser har medført et stort omdømmemessig tap for Helgelandssykehuset. Ledelsen har, 

slik vi ser det, bidratt til at konfliktnivået har eskalert. Fagsjefen er nå sagt opp grunnet en 

mail som er sendt til helsetilsynet i oktober der navngitte fagpersoner og miljø ble utlevert 

på en uprofesjonell måte. I ettertid har den aktuelle legen blitt professor og fått 

forskningsmidler fra Helse Nord, uten at vi har registrert at ledelsen ved Helgelandssykehuset 

har tatt avstand fra behandlingen legen og miljøet i Sandnessjøen har blitt utsatt for. Dette 

skaper ikke et godt klima internt på sykehuset. 

• Det vises til at Helseministeren gjentatte ganger har bekreftet eget vedtak. Senest i høst i 

Stortinget understreket han dette med følgende:  - Det som ble kommunisert i foretaksmøtet 

ligger fast, og gir klare føringer for utviklingen av Helgelandssykehuset. De prosessene som 

nå skal gjennomføres vil innebære endringer for sykehuset i Mo i Rana. Endringene må skje 

innenfor føringer som ble gitt i foretaksmøtet i januar. Dette vil helse Nord følge opp. 

Helseministeren gir ikke rom for omkamp på vedtaket. Konseptfasen skal slik vi har forstått 

det med en oppdatering av utviklingsplanen, ta seg av dimensjoneringen av tilbudene ved de 

to sykehusene ikke overprøve vedtaket. 

• Det henvises også til en høringsrunde vedrørende grovsiling av tomter til et framtidig 

hovedsykehus med oppstart til våren. Tilbakemeldingen fra kommunene er at denne 

høringsrunden virker lite hensiktsmessig. Det er allerede gjort avgrensninger i styrene med 

tanke på tomtevalg som understøtter gjeldende vedtak. Det er etter kommunenes syn mye 

viktigere å få på plass en forpliktende plan for funksjonsfordeling for det fremtidige 

Helgelandssykehuset på et overordnet nivå.  

• Kommunene uttrykker også bekymring for at det planlegges flere prosesser i sykehuset 

samtidig. Det er varslet en omorganisering til gjennomgående klinikkstruktur som er 

annonsert fra mars. Dette er en kontroversiell styringsmodell. I tillegg til denne 

omstillingsprosessen skal mange ansatte involvere seg i faggrupper i forbindelse med nye 

Helgelandssykehuset. Dette er tunge prosesser som skal gå på siden av ordinær drift. Det 

etterspørres ROS-analyser vedrørende forsvarlighet ved å kjøre slike tunge prosesser 

parallelt, og i miljøer som for utenforstående fremstår som svært splittet. 

• Kommunene mener det er åpenbart at prosjektorganisasjonen skal ha kontorsted i 

Sandnessjøen. Ved utlysninger finner man ikke igjen noe som gjenspeiler at Sandnessjøen og 

omegn skal være det framtidige hovedsykehuset på Helgeland, men hensyntar den ansattes 

ønsker og ikke behovet i organisasjonen. Kommunene etterspør når den endelige 

prosjektorganisasjonen er på plass i Sandnessjøen. 

• Det er naturlig og evaluere framdriften et år etter vedtaket er fattet. Kommunene er meget 

bekymret for framdrift og innhold i prosessen. Kommunene opplever at vedtaket treneres og 

har problemer med å se at de valg man gjør styrker autoriteten i vedtaket. 

• Vesentlige spørsmål er når ledelse og hovedkontor med bakgrunn i vedtaket flyttes til 

Sandnessjøen og hvorfor Sandnessjøen sykehus ikke betegnes som hovedsykehus, for 

eksempel ved utlysninger? 

Berit Hundåla følger deretter opp, og setter særlig fokus på bekymringen rundt fagmiljøet i Mosjøen. 

Det verserer rykter om nedstenging og flytting av funksjoner til Rana fra dagens Mosjøen sykehus. 

Det etterspørres plan for aktivitet framover, både for den somatiske delen av tilbudet, og ikke minst 



for den psykiatriske kompetansen som finnes ved sykehuset i Mosjøen. Det har vært en forståelse for 

at dette miljøet skal videreutvikles og satses på. Det etterspørres en plan for hva som er tanken med 

Mosjøen sykehus videre, på kort sikt. Hundåla er klar på at fagmiljøene nå må jobbe sammen og bli til 

ett fagmiljø. Dette er også viktig for rekruttering videre. Det understrekes at kommunene er 

bekymret for trenering, og at man nå ser paralleller til prosessene som skjedde etter 

fylkestingsvedtaket om at Sandnessjøens skulle være hovedsykehus på Helgeland fra -97.  

Eilif Trælnes tar ordet og bekrefter kommunenes bekymring. Sør-Helgeland har alltid hatt 

Sandnessjøen som sitt hovedsykehus. Avstanden er lang til Rana fra Sør- Helgeland. Et sykehus må 

være tilgjengelig for alle pasientene. Sør-Helgeland forventer at vedtaket gjennomføres. Det minnes 

om at veien til Trøndelag er kort. Trælnes uttrykker også sin positive holdning til DMS-et som er 

under bygging i Brønnøysund. Tidligere aktivitet fra spesialisthelsetjenesten lokalt har etter alle 

praktiske formål vært administrert fra sykehuset  i Sandnessjøen 

Renate Larsen fra Helse-Nord åpnet med å takke for tilbakemeldingene fra kommunene. Mye av det 

som fremkommer må Helse-Nord komme tilbake til, da det ikke er mulig å ta dette direkte i møtet. 

Larsen er imidlertid tydelig på at vedtaket skal gjennomføres. Hovedsykehuset skal ligge i 

Sandessjøen og omegn, og det er ikke rom for omkamper. Når det gjelder Funksjonsfordeling viser 

Larsen til at dette nå er under arbeid. Larsen mener også Helse Nord må ha stort fokus på miljøet i 

Mosjøen nå framover. Larsen avslutter med at øvrige spørsmål er notert og vil følges opp av Helse-

Nord i det videre. 

Styreleder i Helgelandssykehuset Arne Benjaminsen fikk deretter ordet. Han konstaterte at det er 

stort engasjement og forventninger til prosessen, og mener det er positivt.  Det understrekes at det 

er ett vedtak som gjelder, og det er helseministerens vedtak. Det arbeides nå med å få alt på plass, 

slik at man kan oppnå å få tilsagn om lån som planlagt i Statsbudsjettet 2023. Mye arbeid gjenstår. 

Benjaminsen understreker at det er ønskelig med en mer positiv vinkling på prosessen lokalt, og at 

styret per i dag kun har en agenda i denne saken, å levere på oppdraget som er gitt fra 

Helseministeren. Det appelleres til kommunene for hjelp til å skape et positivt omdømme til 

Helgandssykehuset framover. Det er ønskelig at alle står sammen om gjennomføre vedtaket. Til slutt 

presiserer styrelederen at investeringen i Selfors sykehjem ikke skal «forstyrre» arbeidet med nye 

Helgelandssykehuset, men at dette er en lønnsom investering for foretaket.  

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir uttrykker at prosjektdirektør Torbjørn Aas og 

Merethe Myrvang burde deltatt på dette møtet. Administrerende direktør gav videre tilbakemelding 

på at det også er en viss utålmodighet i foretaksledelsen for arbeidet med vedtaket, og viser til Covid-

19 pandemien og at denne har skapt forsinkelser.  

Gunnlaugsdottir kommenterer ordførernes oppfatning av situasjonen og avviser rykter om flytting av 

funksjoner fra Mosjøen til Rana. Gunnlaugsdottir understreker at dette er tomme rykter som 

framstilles som sannhet, og er feil. Psykisk helsevern i Mosjøen skal videreutvikles og bygges ut. 

DMS i Brønnøysund er i rute, bygningen skal overtas i november, med tjenester fra januar.  

Talseth fikk ordet og understrekte viktigheten av dialog også framover. Et fora som dagens møte vil 

kunne svare ut spørsmål på en god måte. Kommunenes øverste ledelse trenger et treffpunkt med 

foretaksledelsen og Helse-Nord. Det fordrer åpen og ærlig dialog. Han mener dette bør anses 

verdifullt for alle parter i en krevende periode. 

Administrerende direktør Cecilie Dåe understreket at helse Nord opplever å ha en god dialog med 

Helgelandssykehuset, men at det er viktig for det Regionale foretaket å understøtte og bidra i 



prosessen. Det er derfor to administrative ressurser i styringsgruppen, Hilde Rolandsen og  Randi 

Midtgård Spørck. 

Hundåla minnet om at kommunenes innspill om dialogmøter til foretaksledelsen til nå har blitt 

avvist. Hun understreker viktigheten av og oppfordrer til videre framtidig dialog. 

Gunnlaugsdottir sier at i forhold til ansettelser er det viktig for foretaket å få den best kvalifiserte 

søkeren. Imidlertid skal man framover være tydelig på at kontorsted skal være ved hovedkontoret og 

understøtte vedtaket. Dette skal blant annet komme til uttrykk når det skal søkes etter ny 

fagdirektør. 

Renate Larsen oppsummerte møtet ved å konkludere med at god informasjon og dialog blir viktig 

også i fortsettelsen. Dette må skje systematisk og jevnlig. Når det gjelder prosess og beslutninger må 

Helgelandssykehuset være i front og følge dette opp videre.  

Talseth ber tilslutt om at vedtaket må klargjøres ytterligere slik at det er en gjennomgående 

forståelse for hva vedtaket innebærer for alle impliserte parter.  

Benjaminsen avsluttet møtet med å støtte Larsens oppsummering, og forespeile en gjennomgang av 

videre kommunikasjon knyttet til prosessen. 

Møtet avsluttes 0955 
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