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Fra: Aina Johanne Nilsen[
Sendt: 15.11.2022 10:27:22
Til: Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no)[m RHF-
Postmottak@helse-nord.no]
Kopi: Postmottak Hadsel kommune[postmottak@hadsel.kommune.no];
Tittel: Henvendelse vedrørende økonomisk situasjon i Helse Nord 

«Til 
Styreleder i Nordlandssykehuset 
Styreleder i Helse-Nord 
 
Vedrørende den økonomiske situasjonen i Helse Nord RH 
Av protokoll fra foretaksmøte 9. november ser vi at Helse Nord bes vurdere behovet for endringer i 
funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt. 
Det samme er referert i protokollen fra styremøte 11. November. 

Gjennom media leser vi at det har vært en diskusjon i sist styremøte i Helse Nord om å sentralisere 
tjenester og eventuelt legge sykehusene under UNN. Imidlertid skal tiltak presenteres og diskuteres på 
styremøte 23. november. 
 
I tråd med overordna samarbeidsavtale punkt 7. plikt til gjennomføring og forankring, ber vi om å bli 
holdt orientert dersom det vurderes tiltak som påvirker organisering, kapasitet og lignende som kan ha 
innvirkning på de områdene avtalene omfatter. 

Vi ser frem til snarlig dialog, 
 
Med vennlig hilsen 

Aina Nilsen                                     Karl-Erling Nordlund                    Knut Nordmo 
Ordfører i Hadsel kommune       Ordfører i Sortland kommune    Ordfører i Andøy kommune 
 
John Danielsen                              Sture Pedersen 
Ordfører i Øksnes kommune      Ordfører i Bø kommune 
 
 
Med vennlig hilsen
Aina Nilsen
Ordfører 

Hadsel kommune
Et hav av muligheter
Rådhusgata 5, 8450 Stokmarknes
postmottak@hadsel.kommune.no
Telefon: +47 76 16 40 00 – www.hadsel.kommune.no
 

ADVARSEL: Denne eposten kommer fra utsiden av din organisasjon. Ikke klikk på lenker eller åpne 
vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. 
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