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Brev av 19. februar 2020 fra 12 kommuner på 

Helgeland ad. Bekymringsmelding angående 

oppstart av konseptfasen i Helgelandssykehuset 

2025

Brev av 19. februar 2020 fra adm. direktør Hulda 

Gunnlaugsdottir, Helgelandssykehuset HF ad. 

Svar på kommunenes bekymring vedrørende 

konseptfasen Helgelandssykehuset 2025

Brev av 24. februar 2020 fra adm. direktør 

Cecilie Daae, Helse Nord RHF ad. 

Bekymringsmelding ad. oppstart av 

konseptfasen i Helgelandssykehuset 2025 - 

tilbakemelding fra Helse Nord RHF

Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste.
Kopi av brevene ettersendes. 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Bekymringsmelding fra kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, 

Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad, angående 

oppstart av konseptfasen i Helgelandssykehuset 2025 

 

Kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, 

Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad ser seg nødt til å signalisere til Helse Nord vår bekymring 

angående det som nå pågår i prosjekt Helgelandssykehuset 2025. 

Helgelandssykehuset 2025 har pågått over lang tid, og har vært utmattende for alle som har 

vært berørt av saken på Helgeland. Prosessen har vært preget av mistillit og steile fronter, der 

våre kommuner opplever at Helgelandssykehusets administrasjon ikke har hatt en objektiv 

tilnærming til prosessen. Våre kommuner har forsøkt å opptre ryddig og følge spillereglene 

underveis i prosessen, lagt mye arbeid ned i høringssvar, innspill og tilbakemeldinger i 

dialogmøter, uten å oppleve at våre initiativ har blitt hensyntatt på noen områder av den 

administrative ledelsen i sykehuset. Dette oppleves svært frustrerende, da dette er en sak av 

stor betydning for våre kommuner. 

Våre 12 kommuner er imidlertid glad for at Helse Nord fattet et vedtak som fastslo at 

framtidens hovedsykehus på Helgeland skal ligge i Sandnessjøen med omegn, tilgjengelig for 

framtidens pasienter på Helgeland, og at dette ble bekreftet av helseministeren i hans endelige 

vedtak 27.januar. Selv om våre kommuner primært ønsket oss ett felles Helgelandssykehus 

for hele regionen, opplever vi at det endelige vedtaket er et kompromiss som ved god 

håndtering kan gi gode framtidige helsetjenester for Helgelands befolkning.  

Imidlertid er det kjent for kommunene at helseministerens vedtak ikke har umiddelbar støtte 

hverken fra styreleder eller administrativ ledelse i Helgelandssykehuset. Det opplevdes derfor 

positivt fra kommunenes side at både styreleder og administrerende direktør i 

Helgelandssykehuset offentlig har ytret at de nå vil arbeide for, og lojalt stille seg bak, 

vedtaket slik det nå foreligger. Våre kommuner ønsket derfor å gi Helgelandssykehusets 

ledelse muligheten til å gjenreise vår sviktende tillit, ved å vise at de står for disse utsagnene, 

gjennom aktiv handling. Dessverre registrerer vi allerede nå at dette ikke er tilfellet, og våre 

12 kommuner er derfor svært bekymrede for fremtiden for prosjektet Helgelandssykehuset 

2025. 
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Våre 12 kommuner er svært kritisk til den prosessen administrasjonen i Helgelandssykehuset 

nå kjører i forhold til den såkalte «prosessinnrammingen» av konseptfasen. Her legges det 

opp til at en liten intern gruppe, bestående av Gunnlaugsdottir selv og Bjørn Beck Hansen, 

samt en sekretærfunksjon skal utforme prosessinnrammingen, med bistand fra Sykehusbygg.  

Beck Hansen er en av de mest omstridte administrative ressursene som arbeider i dagens 

Helgelandssykehus, blant annet etter at han som eiendomsdirektør, sett fra vår side, ved flere 

tilfeller har lagt fram fargede utredninger og tolkninger som devaluerer eiendommene i 

Sandnessjøen og Mosjøen til fordel for enheten i Mo i Rana.  

Prosessinnrammingsfasen er avgjørende, da det som vedtas her vil legge føringer for hele den 

kommende konseptfasen. Det er nærliggende å forvente at prosjektinnrammingen skal gi 

mandat, styringsdokumenter og kriterier for evaluering av alternativene i konseptfasen. At 

administrerende direktør vurderer det som optimalt at Beck Hansen nærmest alene skal være 

den som fører prosessinnrammingen i pennen, er for oss helt uforståelig.  

Kommunene har valgt å ta administrerende direktørs ord om ny start på alvor, og tatt direkte 

kontakt med henne ved to anledninger for å gjøre henne kjent med våre bekymringer rundt 

denne problemstillingen, og hva vi mener hun kan gjøre for å endre kurs i denne fasen. Vår 

løsning har vært å gi enhetsdirektørene for de tre sykehusenhetene i Helgelandssykehuset en 

aktiv rolle i arbeidet med prosjektinnrammingen, ved å ta dem aktivt inn i den lille 

prosjektgruppen. Kommunene mener det vil gi arbeidet med prosjektinnrammingen 

legitimitet og styrke dersom de tre enhetsdirektørene for sykehusenhetene i Rana, 

Sandessjøen og Mosjøen ble en del av arbeidet i prosjektgruppen.  Dette må bety en reell og 

total inkludering av enhetsdirektørene, med mulighet til å påvirke form og innhold på 

prosjektet. Det er ubegripelig for oss at den øverste kompetansen fra de tre enhetene ikke 

anses viktig inn i et slikt arbeid, som skal gi føringer for hvordan prosjektet videre skal rigges 

i mange år framover. Ved en reell involvering av de tre enhetsdirektørene vil man kanskje 

også komme ett skritt videre i å forene en dypt splittet organisasjon sterkt preget av steile 

fronter og uenighet. Å fortsette med mer av det samme som har høstet gjennomgående kritikk 

i prosessen så langt, synes i alle fall fra vårt ståsted være en særdeles dårlig løsning. Vi mener 

med dette vi har gitt Gunnlaugsdottir muligheten til å vise oss at hun tar det tillitsskapende 

arbeidet på alvor. Dessverre viser Gunnlaugsdottir igjen ingen evne til forsonende og 

tillitsbyggende arbeid, og velger igjen bevisst å forkaste våre innspill. Hun fortsetter dessverre 

ufortrødent å knytte all makt og påvirkning i denne viktige fasen av prosjektet til sin indre 

krets. 

Også Gunnlaugsdottirs lettvinte omgang med fakta underbygger våre kommuners bekymring 

for den videre prosessen. I styresak 11-20 orienteres Helgelandssykehusets styre den 18.2 om 

administrasjonens arbeid med konseptfasen. Det presenteres her, både skriftlig og muntlig, at 

det har vært gjennomført dialogmøter mellom kommunene Alstahaug og Vefsn som del av 

arbeidet med konseptfasen. Våre kommuner kjenner seg ikke igjen i denne beskrivelsen, og 

styresaken fremstår på dette området i beste fall som upresis, på grensen til uredelig.  

Det stemmer at Gunnlaugsdottir inviterte seg selv, gjennom uformelle kanaler, til et møte med 

ordfører i Alstahaug 6. og i Vefsn 17. februar. Dette var imidlertid presentert som et ønske om 
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uformelle samtaler, uten innkalling, agenda eller referat. Kommunene var ikke på forhånd 

forespeilet hva Gunnlaugsdottir ønsket å ta opp med kommunene. I møtet med Alstahaug 

kommune stilte Gunnlaugsdottir alene, i Vefsn hadde hun med seg styreleder, 

kommunikasjonsdirektør og direktør for organisasjon og administrasjon. 

Å presentere disse møtene for styret som «dialogmøter» knyttet til fremdriften i konseptfasen 

framstår merkelig, og på tvers av alle konvensjoner i offentlig forvaltning. I dialogmøter skal 

det foreligge en møteinnkalling, en agenda og det skal skrives protokoll. Den slepphendte 

håndteringen av disse møtene med påfølgende unøyaktig informasjon til styret oppleves 

kritikkverdig, og underbygger igjen kommunenes mistillit til Helgelandssykehusets 

kompetanse til å drive denne type prosjektorganisering. Igjen opplever vi at kommunenes 

medvirkning ikke reelt er ønsket, men at vi likevel tas til inntekt for ledelsens mantra om 

åpenhet og transparens. Et mantra som vi dessverre til nå ikke har opplevd etterleves. 

Hvordan Gunnlaugsdottir skal kunne håndtere den kommende konseptfasen med den 

tillitskrisen som nå forsterkes allerede på hoppkanten, er ikke mulig for oss å forstå. Våre 12 

kommuner er omforent om at det må skje umiddelbare endringer dersom grunnlaget for 

konseptfasen skal kunne reddes. Nå er tiden for å dra i den berømte nødbremsen, for vi 

registrerer at konseptfasen nå er på vei til å skli ut allerede før den egentlig har startet. Siden 

våre kommuner ikke opplever å bli hørt i våre forsøk på å formidle dette til 

Helgelandssykehusets ledelse direkte, ser vi ingen annen utvei enn å informere Helse Nord 

som ansvarlig instans om vår økende bekymring. 

Helgeland 19.2.20 

Peter Talseth     Eilif Trælnes 

Ordfører     Ordfører 

Alstahaug kommune    Brønnøy kommune 

Nils Jenssen     Ellen Schjølberg 

Ordfører     Ordfører 

Dønna kommune    Grane kommune 

 

Harald Lie     Elbjørg Larsen 

Ordfører     Ordfører 

Hattfjelldal kommune    Herøy kommune 

 

Ivan Haugland    Hans Gunnar Holand 

Ordfører     Ordfører 

Leirfjord kommune    Sømna kommune 

 

Jan Helge Andersen    Berit Hundåla 

Ordfører     Ordfører 

Træna kommune    Vefsn kommune 

 

André Møller     Torhild Haugann 

Ordfører     Ordfører 

Vega kommune    Vevelstad kommune 
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Postadresse                                                      Telefon 75 12 51 00  
Helgelandssykehuset HF                                                      E-post postmottak@helgelandssykehuset.no   
Postboks 601                                                      Internett https://helgelandssykehuset.no/  
8607 Mo i Rana                                                      Organisasjonsnummer 983974929  

 

Til ordfører i Alstahaug, Dønna, Hattfjelldal, 
Leirfjord, Træna, Vega, Brønnøy, Grane, Herøy, 
Sømna, Vefsn og Vevelstad kommune

   

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Dato:
2020/503-5 Merethe Myrvang   19.02.2020

Svar på kommunenes bekymring vedrørende konseptfasen Helgelandssykehuset 2025

Det er med stor forundring jeg i dag har mottatt brev fra 12 kommuner angående oppstart av 
konseptfasen. Det er leit å se at innholdet og tonen i brevet fortsetter i samme gate som før. 

En kort oppsummering av aktiviteten siden 27. januar 2020:

 Helse- og omsorgsministeren kom med sin beslutning 27. januar. 
 5. februar - Helgelandssykehuset fikk det offisielle oppdraget med å starte 

konseptfasen.
 6. februar, dagen etter foretaksmøte i Helse Nord, møtte jeg ordfører og rådmann i 

Alstahaug, nettopp med tanke på å legge grunnlaget for en god dialog for den videre 
prosessen.

 17. februar ble det avholdt et tilsvarende møte med Vefsn kommune. Her var også 
styreleder til stede.

 18. februar fikk styret første løypemelding
 20. februar arrangeres det dialogmøte med Rana kommune. 
 23. mars blir det felles dialogmøte med de tre vertskommunene Vefsn, Rana og 

Alstahaug. Invitasjon er sendt ut. I dette møtet skal vi gå gjennom status i arbeidet 
med mandat og styringsdokument.

Den interne organiseringen av konseptfasen er et internt anliggende. Jeg har full tillit til alle 
involverte og til det arbeidet som gjøres. Jeg ber om at samtlige kommuner i vår offentlige 
dialog viser respekt og verdighet og lar være å kommentere enkeltmedarbeidere i 
Helgelandssykehuset. I den anledning viser jeg til vedtak i styresak 07-2020 (styremøte 18. 
februar) med underliggende dokumenter. Jeg ber om at dere gjør dere kjent med innholdet i 
saken. 

Arbeidet med styringsdokument og mandat for konseptfasen utføres i tett samarbeid med 
Helse Nord og Sykehusbygg. Vi ser det som svært viktig at brukere, ledergruppen og 
tillitsvalgte involveres i arbeidet på et tidlig stadium og gjennom hele prosessen fram 
til saken blir lagt fram for styret for beslutning. 
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Til orientering vil det første interne medvirkningsmøtet angående utforming av 
styringsdokument/mandat for konseptfasen arrangeres førstkommende mandag, 24. februar. 
Hele lederedergruppen og alle foretakstillitsvalgte er invitert.  
 
Jeg vil anmode alle, kommunene inkludert, om å tilstrebe tilstrekkelig arbeidsro slik at denne 
viktige prosessen for Helgeland får komme i gang. Jeg ser fram til et konstruktivt samarbeid i 
fortsettelsen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir 
Adm. dir. Helgelandssykehuset 
 
 
 
Kopi:  
Helse Nord RHF 
Cecilie Daae, adm. dir. Helse Nord RHF 
Renate Larsen, styreleder Helse Nord RHF 
Dag Hårstad, styreleder Helgelandssykehuset HF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Helgelandssykehuset HF og har derfor ingen signatur. 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 

Til ordførerne i kommunene Alstahaug,  
Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy,  
Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad 
 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2019/240 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 906 88 713 

Sted/Dato: 
Bodø, 24.2.2020 
 

Bekymringsmelding ad. oppstart av konseptfasen i Helgelandssykehuset 

2025 - tilbakemelding fra Helse Nord RHF  

Vi viser til deres brev av 19. februar 2020, der det gis uttrykk for bekymring for den videre prosessen 
i arbeidet med Nye Helgelandssykehuset.  
 
Vi setter pris på det store engasjementet som befolkningen og politikere på Helgeland viser for 
utviklingsprosjektet i regionen. Vi vil også benytte anledningen til å takke for et godt møte mellom 
representanter fra de 12 kommunene på Helgeland, styreleder Renate Larsen og adm. direktør Cecilie 
Daae i Tromsø 23. januar 2020.  
 
Som kjent har statsråden fattet sin beslutning i foretaksmøte i Helse Nord RHF 27. januar 2020. 
Vedtaket fra foretaksmøtet ble videreformidlet til Helgelandssykehuset HF gjennom foretaksmøte 5. 
februar 2020, der det ble presisert at vedtaket i foretaksmøte skal følges opp i tett samarbeid med 
Helse Nord RHF.  
 
I samarbeid mellom Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF utarbeides nå et første utkast av 
styringsdokumentet for konseptfasen. Allerede i styremøte 26. februar 2020 vil styret i Helse Nord 
RHF få en første informasjon om prosessen, og styret gis anledning til å komme med innspill. Det 
legges opp til en fremdriftsplan som skal sikre bred involvering av ulike interessenter, herunder 
kommunene på Helgeland.  
 
Det er styret i Helse Nord RHF som til slutt godkjenner styringsdokumentet for konseptfasen.  
 
Det regionale helseforetaket vil bidra til at prosessen med Nye Helgelandssykehuset gjennomføres på 
en åpen og inkluderende måte.  
 
Avslutningsvis vil jeg gi uttrykk for at jeg er imponert over mitt møte 20. og 21. februar 2020 med 
engasjerte ledere, ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. 
Jeg ser frem til å besøke gjenværende steder på Helgeland i løpet av dette året. 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Brevet er godkjent elektronisk. 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
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