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Styresak 104-2021/8 Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Adm. direktør vil i denne saken orientere styret om eksterne henvendelser knyttet til Nye 
Helgelandssykehuset og beslutningen om flytting av tarmkreftkirurgi til Bodø, siden forrige 
styremøte 22. juni 2021. 
 
Bakgrunn 
3 av 31 journalposter er Helse Nord RHFs svar på henvendelser. Alle henvendelser er lagt i 
styrets mappe i styreportalen for gjennomsyn. Sammendrag av henvendelsene følger av 
tabell 1 nedenfor.  
 

 

Tabell 1: Skriftlige henvendelser i perioden 16.6.2021 – 17.8.2021 
 

 
Saker som gjelder Nye Helgelandssykehuset (27) gjelder i hovedsak kommentarer og 
synspunkter om: 
• Likhetsbehandling av enhetene i Mo i Rana og Sandnessjøen 
• Reaksjoner på kommentarer fra Rana kommune 
• Synspunkter på manglende konkretisering av begrepet «hovedsykehus» 
• Innspill og synspunkter om Tovåsen som alternativ 
• Kommentarer til Faglig strategisk utviklingsplan 

 
Henvendelser som gjelder tarmkreftkirurgi (2) gjelder rapport fra Helsetilsynet, 
synspunkter om hvilken lokasjon tarmkreftkirurgi skal tilbakeføres til.  
 
Sammenlikning med perioden 22.9.2020 – 16.6.2021 
Styret ble i sak 87-2021/8 informert om at det er tilsammen (68+25+21+29+ 
5+13+9+14+18) = 202 henvendelser som er lagt i styreportalen i perioden i oktober 2020 
– juni 2021. 
 

Mottaker Nye HSYK Tarmkreft-
kirurgi 

 Begge Til sammen 

HOD/RHF 2 1   3 
RHF/HSYK 21  2 23 
Andre 4 1  5 
Til sammen 27 2 2 31 
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Adm. direktørs vurdering 
Eksterne henvendelser viser et betydelig lokalt engasjement om beslutningene rundt Nye 
Helgelandssykehuset. 
 
Ulike synspunkter om begrepet «hovedsykehus» gjenspeiler seg også i forventninger til 
fremtidig plassering av tarmkreftkirurgi når den skal tilbakeføres til Helgelandssykehuset.  
 
Det er ventet at ordskiftet i media vil vedvare frem mot styrebehandling i september 2021. 
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