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Åpent brev angående felles bekymring for prosessen rundt 
Helgelandssykehuset 2025 
 

Alstahaug, Vefsn og Leirfjord kommuner ser med bekymring på utviklingen i prosess rundt 
planlegging av fremtidig spesialisthelsetjenestestruktur på Helgeland. Kommunene stiller seg kritisk 
til innstillingen som er forelagt Helgelandssykehusets styre, og som skal vedtas på et ekstraordinært 
styremøte 19. februar. Prosessen endres med dette dramatisk i forhold til det utgangspunktet 
kommunene har forholdt seg til gjennom de siste årene. Kommunene har over tid vært kritiske til 
den manglende formelle involveringen av kommunene i prosessen, og vi har etterspurt kommunal 
deltakelse på styringsgruppenivå. Vi er derfor bekymret når dette forslaget til ny organisering 
ytterligere distanserer kommunene fra deltagelse. Hvordan framtidens 
spesialisthelsetjenestestruktur vil se ut på Helgeland vil få grunnleggende samfunnsmessige 
konsekvenser for framtidens Helgeland. Det at kommunene skal avskjæres fra denne prosessen er 
uklokt. Å tro at kommunal medvirkning kan ivaretas gjennom dialog- og folkemøter er urealistisk, og 
vil skape mye unødvendig støy omkring prosessen.  Kommunene anmoder derfor igjen om at 
vertskommunene får anledning til å stille med en representant hver i styringsgruppa, som tidligere 
argumentert for. 
 
Alstahaug, Vefsn og Leirfjord kommuner er også bekymret for oppnevningen av den såkalte 
«ekspertgruppa» som skal erstatte tidligere arbeidsgrupper. Kommunene stiller seg undrende til 
utvelgelsen av disse kandidatene, og sammensetningen av gruppen. Hvem har vurdert og utpekt 
denne gruppa? Finnes det et mandat for gruppen? Når og i hvilken fase skal gruppens arbeid 
vurderes opp mot struktur og lokalisasjoner? Kommunene er bekymret for den til dels fraværende 
lokalkompetansen i gruppen, i tillegg til manglende lokalsykehuskompetanse. Flere av deltakerne 
har tilknytning til store spesialiserte sykehus, og vil naturlig nok dra med seg sin erfaring derfra inn i 
arbeidet. Det er ikke gitt at dette er overførbart til et forholdsvis lite helseforetak på Helgeland. I 
tillegg vil gruppa arbeide under stort tidspress, noe som vil vanskeliggjøre det å bli kjent med 
geografi, struktur og kommunikasjon på Helgeland.  Alstahaug, Vefsn og Leirfjord kommuner ønsker 
derfor en supplering i denne gruppa med minst to lokale kommunale representanter fra 
kommunene på Helgeland. På den måten vil lokalkunnskap sikres, mens gruppa fremdeles vil være 
sammensatt av ekstern kompetanse ansatt utenfor eget Foretak. 
 
Alstahaug, Vefsn og Leirfjord kommuner mener også det er på tide å se hele framtidens 
spesialisthelsetjenestestruktur på Helgeland under ett. Dette medfører at også DMS i Brønnøysund 
må vurderes som en del av den store helheten, og ikke kjøres som en parallell prosess til 
hovedprosessen. Alstahaug, Vefsn og Leirfjord kommuner mener parallelle løp fort kan føre til 
uheldig dobbeltplanlegging eller uhensiktsmessige løsninger som kunne vært unngått med helhetlig 
planlegging. 
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