
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Møtereferat  
  

Møtetype Dialogmøte  

Møtedato 25.5.2018 09:00-12:00 

Møtested Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen 

Tilstede Helgelandssykehuset HF: Hulda Gunnlaugsdottir, direktør, Tore Bratt, 

kommunikasjonssjef, Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef, Bjørn Haug, 

direktør prehopsitale tjenester 

Alstahaug kommune: Bård Anders Langø, ordfører, Kirsten Toft, 

kommunalsjef for helse, Børge Toft, rådmann 

Dønna kommune: John Erik Johansen, ordfører, Pål Bleka, helsesjef 

Herøy kommune: Siv Nilsen, kommunalleder 

Leirfjord kommune: Ivan Haugland, ordfører, Kjell Olav Lund, 

konstituert kommunalsjef/rådmann  

  
 

 

Hulda Gunnlaugsdottir, direktør i Helgelandssykehuset HF, åpnet møtet med å ønske velkommen til representantene for 
HALD-kommunene og takke for at de tok seg tid til å møte henne som nytilsatt direktør. Hensikten med møtet er i første 
rekke å knytte relasjoner mellom sykehuset/direktøren om kommunene, dele kunnskap om kommunene og sykehuset, og 
få etablert dialog om 2025-prosessen. 
 
De fire HALD-kommunene presenterte seg selv i tur og orden, med spesielt fokus på historie, størrelse, infrastruktur, 
næringsliv og offentlige tjenester – spesielt der sykehus og kommune har felles interesser (samhandlingsperspektivet). 
 
Etter kommunenes presentasjoner av seg selv, ble prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025 viet oppmerksomhet. 
 
Det ble enighet om at de synspunkter de fire HALD-kommunene hadde utformet i fellesskap i en presentasjon skulle tas 
med i det videre arbeidet. Disse synspunktene er følgende: 

 
● Best helsefaglig struktur må utredes først, deretter lokalisering 
● Ett stort sykehus med DMSer tror kommunene er best for Helgelands pasienter 
● Etterprøvbare kriterier for valgt modell må avklares før ekspertgruppa konkluderer 
● En tydelig, klar og transparent fremdrifts- og gjennomføringsplan må utarbeides for hele prosessen 
● De aktuelle vertskommunene må involveres på en mer forpliktende måte enn gjennom dialogkonferanser.  
● Primært ønskes det kommunale representanter i styringsgruppen,  men en modell med en kommunal 

referansegruppe med de 5 aktuelle kommunene representert, og 3 møter med adm.dir gjennom prosessen vil 
oppleves som et godt alternativ. 

● Akuttransport viktig premiss 
 

Hulda Gunnlaugsdottir inviterte til dialog rundt de enkelte punktene. Det ble fra hennes side 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 kommunene ble det avtalt at direktøren skal invitere til tre dialogmøter med kommunene i løpet av høsten 
2018, og at Helgelandssykehuset etter styremøtet i juni skal 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 dokumenteres i sykehusets arkiv/journal. 

 


