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Dialogmøte
29.5.2018 09:00-12:00
Mo i Rana, Sykehuset
Helgelandssykehuset HF: Hulda Gunnlaugsdottir, direktør, Tore Bratt,
kommunikasjonssjef, Bjørn Haug, direktør prehospitale tjenester
Rana kommune: Geir Waage, ordfører, Robert Pettersen, rådmann, Ann
Jorid Virik, kommunaldirektør helse, Julia Gruben, leder
tildelingskontoret
Hemnes kommune: Christine Trones, ordfører, Andrew Amundsen,
helsesjef

Hulda Gunnlaugsdottir, direktør i Helgelandssykehuset HF, åpnet møtet med å ønske velkommen til representantene for
kommunene Rana og Hemnes og takket for at de tok seg tid til å møte henne som nytilsatt direktør. Hensikten med møtet
er i første rekke og knytte relasjoner mellom sykehuset/direktøren og kommunene, dele kunnskap om kommunene og
sykehuset, og få etablert dialog om 2025-prosessen.
De to kommunene presenterte seg selv kort muntlig der de gikk gjennom sin historie, størrelse, infrastruktur, næringsliv
og offentlige tjenester.
Rana kommune ved Ann Jorid Virik gikk gjennom en presentasjon der kommuneplan 2017-2027 var utgangspunktet, der
samhandlingsperspektivet kommune-sykehus ble viet oppmerksomhet. Tema som digitalisering, velferdsteknologi,
samarbeid og samarbeidsarenaer, felles rekrutteringsutfordringer og demografisk utvikling ble gjennomgått. (se vedlagt
presentasjon).
I dialogen med Rana og Hemnes ble temaet velferdsteknologi diskutert i dybde med perspektiver som brukeropplæring,
personellopplæring, bestiller-kompetanse, gps-sporing av demente, digitale trygghetsalarmer og medisindispensere og i
fortsettelsen av dette – muligheten for samarbeid om responssenter mellom sykehus og kommuner.
Rana opplyste at de ser på mulighet for samlokalisert brann/redningssenter i kommunen, der de gjerne ser at også
ambulanse blir samlokalisert.
Prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025 ble også diskutert etter en innledning fra Hulda Gunnlaugsdottir, der hun
understreket at det er hun som direktør som eier 2025-prosessen og har ansvaret for både innhold, prosess og økonomi,
og at det av den grunn ikke er riktig at kommunene deltar i styringsgruppe eller i en egen referansegruppe.
For å møte kommunenes krav om mer medvirkning, ble det avtalt at direktøren skal invitere til tre dialogmøter med
kommunene i løpet av høsten 2018. Helgelandssykehuset skal etter styremøtet i juni utarbeide en informasjonspakke til
kommunene der innholdet skal sikre transparens, åpenhet og sporbarhet. I dette ligger det også en mulighet for
kommunene til å komme med skriftlige innspill/spørsmål, som skal svares ut av Helgelandssykehuset i åpenhet og med
sporbarhet via nettsidene til Helgelandssykehuset, og videre dokumenteres i sykehusets arkiv/journal.
Kommunene signaliserte at de ønsket besøk fra sykehuset i løpet av prosessen, og at det er viktig at det settes av nok tid
til gode høringsprosesser i alle kommuner. Helgelandssykehuset skal samle inn møteplaner fra alle kommunene og
avstemme disse med prosessen slik den er lagt opp nå. Dette må gjøres i desember, og kommunene signaliserer at det
trengs cirka 1,5-2 måneder til høringsprosessen hvis alle kommunene skal kunne avgi kvalitativt gode
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Videre ble det fra Rana kommune understreket at det er viktig at 2025-prosessens forhold til Plan- og bygningsloven må
være ryddig, og at kommunen i sin tilnærming naturlig vil ta utgangspunkt i denne når det kommer til
konsekvensutredninger/analyser.

