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Prosess Helgelandssykehuset 2025 
 
Formannskapet behandlet i møte 04.04.2017 sak 25/17. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Alstahaug formannskap viser til tidligere sendte brev fra 01.12.16 angående prosess 
Helgelandssykehuset 2025 (vedlagt).  Da prosessen ikke har endret kurs siden Alstahaug 
kommune først meldte sin stigende bekymring, ser formannskapet seg nødt til å igjen 
informere administrativ og politisk ledelse i Helgelandssykehuset om kommunens stadig 
synkende tillit til pågående prosess.  
 
Alstahaug formannskap opprettholder sin tidligere anmodning om at styringsgruppen i 
prosjektet må utvides med 3 kommunale representanter fra de tre vertskommunene for 
dagens sykehusstruktur.  
 
Hovedargumentet for å utvide styringsgruppen med kommunale representanter er at det 
vil gi legitimitet og troverdighet for avgjørelser tatt i styringsgruppe. Slik styringsgruppen 
nå er sammensatt, er faren for lojalitetskonflikt og uheldige bindinger mellom 
medlemmene tilstede. Styringsgruppa består av ledere og tillitsvalgte fra 
Helgelandssykehuset og det regionale helseforetaket.  Sammensetningen kan være til 
hinder for objektive argumenter, uavhengig diskusjon og åpenhet. Dersom man åpner 
opp for kommunal representasjon inn i styringsgruppa, vil det tilføres bredde og en større 
kunnskap om samfunnet. Dette vil gi mer ro og tillit til prosessen, samt bidra til økt 
troverdighet. Det avholdte «medvirkningsmøtet» 17.3.17, der den foreløpige rapporten 
ang utredningsalternativer ble presentert, gav Alstahaug formannskap ytterligere 
bekymringer for funksjonaliteten til styringsgruppen. At en rapport med så store feil og 
mangler i det hele tatt blir presentert for arbeidsgruppene få timer før møtet avholdes, 
uten å ha blitt korrigert i styringsgruppen, er svært kritikkverdig.  
 
I motsetning til foregående prosess har nå kommunene kun fått plass i de såkalte 
«referansegruppene». Dette betyr i praksis at kommunene ikke har noen reell innflytelse 
på, eller innsikt i, arbeidet som foregår i styringsgruppen. Per 1. april finnes det ingen 
møteinnkallelser eller referat fra styringsgruppas møter tilgjengelig på 
Helgelandssykehusets hjemmeside, noe som gjør styringsgruppas arbeid vanskelig 
tilgjengelig. Kommunene opplever altså ingen reell medvirkning i prosessen per april 
2017. Dette mener Alstahaug formannskap er særdeles uheldig i en prosess der tillit er 
avgjørende for en vellykket gjennomføring. 
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Alstahaug formannskap forlanger at prosessen rundt modellvalg løftes, slik at det klart 
kommer fram hva de ulike alternativene faktisk inneholder. Modellvalg vil definere hvilke 
krav som må settes til lokalisasjonene, og ikke omvendt.  
At de sytten kriteriene som ble vedtatt etter høringsrunden i 2016 benyttes etter tur og 
ikke samlet er ikke i henhold til prosessen slik den tidligere ble beskrevet planlagt 
gjennomført. At alternativer faller av som følge av en slik «grovsortering» etter bare 
enkelte gitte kriterier gir en skjevhet i utvelgelsesprosessen som ikke er hensiktsmessig.  
 
Alstahaug formannskap opprettholder standpunktet om at det av samfunnsmessige 
hensyn vil være nødvendig å plassere ett nytt hovedsykehus på Helgeland i aksen 
Sandnessjøen – Mosjøen.  Alstahaug formannskap mener derfor det vil være svært 
uheldig å velge bort lokalisasjoner i denne aksen før prosessen er kommet mye lengre. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Alstahaug formannskap 
 
 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi til: 
Vefsn kommune 
Hattfjelldal kommune 
Grane kommune 
Brønnøy kommune 
Dønna kommune 
Herøy kommune 
Leirfjord kommune 
Lurøy kommune 
Sømna kommune 
Træna kommune 
Vega kommune 
Vevelstad kommune 
Nesna kommune 
Hemnes kommune 
Rana kommune 
Rødøy kommune 
 
 
Vedlegg: Brev av 1.12.16 til Helgelandssykehuset 
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Helgelandssykehuset HF 
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BREV TIL HELGELANDSSYKEHUSET FRA ALSTAHAUG FORMANNSKAP 
 
Alstahaug Formannskap besøkte Helgelandssykehuset Sandnessjøen fredag 25. 
november, og fikk da blant annet en orientering om videre prosess med milepælsplan og 
tidsperspektiv i prosjekt Helgelandssykehuset 2025. Med bakgrunn i denne orientering 
ønsker Alstahaug Formannskap å ytre sin bekymring for planprosjektet slik det nå er 
planlagt gjennomført.  
 
Alstahaug Formannskap viser til tidligere høringssvar, der Formannskapet har vært 
positive til åpenheten idefasen var preget av. Et samlet politisk miljø i Alstahaug ser 
utfordringene i dagens sykehusstruktur, og er positive til endringsprosessen 
Helgelandssykehuset nå er i ferd med å gjennomføre, med det beste for hele 
befolkningen Helgeland som forutsetning. Imidlertid er nå Formannskapet bekymret for 
den retningen prosessen ser ut til å dreie ved inngangen til planprosjektet.  Slik 
Alstahaug Formannskap nå ser på prosessen, er den trukket mer inn i sykehuset, og 
åpenheten, ikke minst til kommunene, har gradvis blitt borte. Slik Alstahaug 
Formannskap leser framdriftsplanene framover, er tidsaspektet i beste fall svært 
krevende. Å holde kommunene orientert om hvor man er i prosessen, og dermed i stand 
til å overholde høringsfrister og andre tidsplaner, vil bli vanskelig.  
 
Alstahaug Formannskap forutsetter at prosess 2025 er avhengig av tillit i befolkningen 
for å lykkes. Mistillit til prosess og nøkkelpersoner har strandet flere tilsvarende 
prosjekter rundt omkring i landet. Alstahaug Formannskap opplever at utviklingen i 
prosjektet fra høringsrundene i juni til i dag har skapt økende bekymring i forhold til 
sykehusets håndtering av oppdraget. Helse Nords omgjøring av styret i 
Helgelandssykehusets vedtak er et eksempel på saksgang som vil kunne bygge ned en 
skjør tillit som har blitt bygget opp gjennom tidligere prosess.  Dersom de kritiske 
suksessfaktorene sykehuset selv har satt opp skal oppfylles, bør retningen prosessen er 
inne i justeres omgående.  
 
Slik Alstahaug Formannskap ser organiseringen av planprosjektet, er det en klar svakhet 
at kommunene i denne omgangen ikke er representert inn i styringsgruppen. Det at de 
tre vertskommunene for dagens sykehus deltok i styringsgruppen i idefasen, bidro sterkt 
til gjensidig forståelse og tillit mellom kommunene og helseforetaket.  Alstahaug 
Formannskap er kritisk til at planprosjektets styringsgruppe kun består av medlemmer 
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fra spesialisthelsetjenesten. Bekymringen gjelder både for karakteren og kvaliteten på 
arbeidet i gruppen, og for føringene dette setter for det tillitsskapende arbeidet ut mot 
kommunene og befolkningen for øvrig.   
 
Alstahaug Formannskap vil derfor på det sterkeste anmode om at styringsgruppen for 
planprosessen utvides med en kommunal representant fra hver av de tre 
vertskommunene for dagens sykehusstruktur. Dette vil gi kommunene en direkte 
forankring til prosessens kjerneområde og til de beslutninger som tas fortløpende. 
Alstahaug Formannskap mener dette er avgjørende for å lykkes med planprosjektet slik 
det foreligger.  
 
Alstahaug formannskap håper vår anmodning blir vurdert og tatt til etterretning, og 
ønsker med dette lykke til i arbeidet videre for en framtidig god sykehusstruktur for hele 
Helgelands befolkning. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Alstahaug Formannskap 
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