
 

 

 

Møtedato: 14. desember 2022 
Arkivnr.:       Saksbehandler:     Dato:  
2022/67        7.12.2022 

 

Styresak 191-2022/1 Brev av 28. november 2022 fra Helgelandsrådet 

ad. Spesialiserte rehabiliteringstjenester på 

Helgeland – Bekymring 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Helgelandsrådet[
Sendt: 28.11.2022 16:00:30
Til: Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no); Lind Marit;Larsen 
Renate[RHF-Postmottak@helse-nord.no;

Kopi: Arne Johansen ( ;Eilif 
Kristian Trælnes
Tittel: Uttalelse fra Helgelandsrådet vedr. spesialiserte rehabiliteringstjenester på Helgeland 

Hei,
 
Vedlagt finner dere uttalelse fra Helgelandsrådet vedr. spesialiserte rehabiliteringstjenester på 
Helgeland. 
 
 
Med vennlig hilsen
Helgelandsrådet
 
Charlotte G. Olsen
Rådgiver

 

 
Se vår nye digitale brosjyre her
 

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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https://www.visbrosjyre.no/Helgelandsradet/MailView/


                
 

 
Post: post@hel.no Besøksadresse: T. Kveldulvsonsgate 45 E-post: 
Org.nr.: NO 923 826 122 Postboks 405 Mobil: 
Bank: 4540.15.31266 Postadresse: 8801 SANDNESSJØEN   

 

 
Helse Nord RHF 
Postboks 1445 
8038 Bodø 
 
Attn.: Renate Larsen, styreleder 

Marit Lind, konst. administrerende direktør 

 
 
 
Deres ref.:  Vår ref.:   Arkiv:    Dato: 
   HGH      28.11.2022 
 

 

 
Spesialiserte rehabiliteringstjenester på Helgeland – Bekymring 

 
 

Helgelandsrådet viser til at tolv kommuner på Helgeland siden 2020 har deltatt i felles prosjekt for å 
utrede etableringen av et felles rehabiliteringstilbud på Helgeland. Planen har vært å organisere dette 
oppgavesamarbeidet ved å videreføre driften ved Helgeland rehabilitering i Sømna, dette gjennom 
etablering av Helgeland rehabilitering IKS (Interkommunalt selskap). Prosjektet har vært støttet av 
Statsforvalteren i Nordland.  

 
Selskapets formål skal være å tilby tverrfaglig og spesialisert rehabilitering til innbyggerne i 
deltakerkommunene og Helgeland-regionen for øvrig. Selskapet skal også tilby spesialisert 
rehabilitering etter avtaler med helseforetak. Grunnlaget for bærekraftig drift er summen av tjenester 
levert til kommunene og tilstrekkelig antall døgn i ny avtale med spesialisthelsetjenesten (Helse Nord 
RHF). 

 
Helgelandsrådet er kjent med at Helse Nord RHF har drevet anskaffelsesprosess for 
rehabiliteringstjenester i regionen siden mars 2022. Tentativt tildelingstidspunkt har vært medio 
september 2022. Vi er videre kjent med at Helse Nord, mellom annet som følge av forsinkelser og feil i 
anbudsprosessen, fortsatt ikke har tildelt avtale som sikrer innbyggerne rehabiliteringstjenester på 
Helgeland etter 1.1.2023.   

 
Helgelandsrådet er kritisk til hvordan anskaffelsesprosessen har vært drevet så langt, og er bekymret 
for hvilke konsekvenser dette kan få for det fremtidige rehabiliteringstilbudet på Helgeland etter 
1.1.2023.  

 
Helgelandsrådet vil be Helse Nord RHF om å aktivt sørge for å sikre et spesialisert 
rehabiliteringstilbud på Helgeland. Videre at tilbudet dimensjoneres ut fra demografi og 
pasientgrunnlag i Helgelandssykehuset sitt nedslagsfelt. Dette for å sikre at befolkningen gis et 
forsvarlig tilbud lokalt på Helgeland.  
 

 

Brønnøysund 28. november 2022 
 
 
 
Eilif K. Trælnes (sign.) 
Leder Helgelandsrådet 
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