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Leirfjord Kommune 
v/ordfører I. Haugland 
 
Brevet sendes kun elektronisk, og har derfor ingen signatur 
 
 

Deres ref.:  
2017/2-34/012 

Vår ref.:   
2014/245 

Saksbehandler/dir.tlf.:  
H. Rolandsen/91 56 87 38 
  

Sted/dato: 
Bodø, 12. mai 2017 
 

Svar på brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025 
Vi viser til brev (m/vedlegg) datert 19. april 2017 vedr. særskilt begrunnelse for lokalisering 
av Helgelandssykehuset 2025 til Leirfjord eller Hemnes kommuner.  
 
Brevet ble behandlet i styret i Helse Nord RHF behandlet under sak 50-2017/6, referatsaker. 
Saken var ettersendt til styret. Styrets vedtak lyder: Fremlagte saker tas til orientering. 
 
Prosessen ivaretas av Helgelandssykehuset HF i tråd med mandat utstedt fra styret i Helse 
Nord RHF.   
 
Leirfjord kommune skriver: «I alle dokumenter produsert av sykehusbygg og vedtak fattet i 
styrende organer er etablering av felles sykehus på Helgeland utenfor by og regionssenter 
vektlagt slik at det er bør krav og krever derfor særskilt begrunnelse.» Leirfjord kommune 
mener derfor at det er «…åpenbare feil i begrunnelse og saksfremlegg til styrene i Helse Nord 
og Helgelandsykehuset». 
 
Vurderingen av «må» og «bør» er gjort ut fra en helhetlig vurdering av sykehusfaglige behov 
og regionale/nasjonale føringer . Vi kan ikke se at det foreligger åpenbare feil verken i 
begrunnelse eller saksfremlegg. Redegjørelse for dette vil følge av rapport som sendes ut til 
høring i nær fremtid.  
 
Høringsinnspillene vil bli vurdert og følge med under styrebehandlingen i 
Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF. 

 
Helse Nord RHF (og Helgelandssykehuset HF) sitt oppdrag er å levere en bærekraftig og best 
mulig spesialisthelsetjeneste til pasienten. Prosjektet er prioritert i langsiktig plan, og vi 
håper at samtlige kommuner på Helgeland støtter opp om arbeidet. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Hilde Rolandsen 
Eierdirektør 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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Kopi:  
Styreleder Helse Nord RHF, Marianne Telle 
Adm. direktør Helse Nord RHF, Lars Vorland 
Direktør for forretningsutvikling Helse RHF, Tor-Arne Haug 
Adm. direktør Helgelandssykehuset HF, Per Martin Knutsen 
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