
 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Møtereferat  
  

Møtetype Dialogmøte  
Møtedato 19.10.2018 09:30-11:00 
Møtested Kommunestyresalen Nesna kommune 
Tilstede Helgelandssykehuset HF: Hulda Gunnlaugsdottir, direktør, Tore Bratt, 

kommunikasjonssjef, Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef 
Nesna kommune: Thor Dalsslåen, Rådgiver, Katarzyna Gabriel-Czyzycka, 
kommunelege 
Rødøy kommune: Olav Terje Hoff, ordførere, Kitt Grønningsæter, 
rådmann 
Lurøy kommune: Carl Einar Isachsen, ordfører, Karl Anton Swensen, 
rådmann, Ingrid Fagerli, HSO-sjef 
Træna kommune: Per Pedersen, ordfører  

  
 

 

Hulda Gunnlaugsdottir, direktør i Helgelandssykehuset HF, åpnet møtet med å ønske velkommen til representantene for 
kystkommunene på Nord-Helgeland. 
 
Agenda for møtet var sendt ut på forhånd:  
 

1. Rekruttering – utfordringer 
2. Samhandling 
3. Psykisk helsevern 
4. Velferdsteknologi 
5. 2025-prosessen – oppdatering 

 
Kommunene ønsket i tillegg å ta opp arbeidet med ny ambulanseplan med status for endringene Helgelandssykehuset har 
lagt opp til, som berører både ambulansetjenesten i Nesna, Lurøy og Rødøy (ambulansebåt og base). For Lurøy sin del var 
det også ønskelig å diskutere beredskap og varsling sett i lys av hendelsen tidligere der vegen på Lurøy innland ble stengt 
som følge av ras. 
 
Rødøy kommune opplyste videre at de er opptatt av å få avklart foretakstilknytning og Helgelandssykehuset sitt syn på at 
de ønsker overføring i Nordlandssykehuset HF. De ønsket også å ta opp elektronisk kommunikasjon mellom kommune- og 
spesialisthelsetjenesten (Skype-møter, etc), og følgetjenester jordmor. 
 
Innledningsvis opplyste Hulda Gunnlaugsdottir at endringene ambulanseplanen har lagt opp til er satt på vent inntil ROS-
analysen for Hattfjelldal er gjennomført i regi av Helse Nord. Når denne er gjennomført vil det bli lagt opp til ROS-analyser 
etter samme mal i de øvrige berørte kommunene.  
 
Kommunene ble informert om at det i påvente av ROS-analysene og en avklaring vil påløpe Helgelandssykehuset 
merkostnader i størrelsesorden 7-8 millioner kroner, og at dette betyr mye for sykehuset sin økonomi når en plan er 
vedtatt i styret og vi sier stopp. 
 
Når det gjelder kriseberedskap understreket Lurøy at uklarheter rundt varsling og beredskap mellom kommune og 
Helgelandssykehuset må ordnes opp. I forbindelse med raset tidligere i år var det ingen kommunikasjon mellom 
kommunens beredskapsledelse og sykehuset Videre ble det fra både Lurøy og Rødøy understreket at helikopter er et 
viktig redskap ved kriser og at dette må settes inn når det kreves, og at det i denne sammenhengen ikke må være slik at 
AMK i Helgelandssykehuset overprøver legene i kommunene når situasjoner oppstår. I så måte er det viktig at 
helikopterberedskapen beskrives i ambulanseplanen. Rødøy opplyste om at det er Helse Nord som behandler saken om 
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foretakstilknytning, og at Helgelandssykehuset har vært med i diskusjonene selv om den nye direktøren ikke har det. All 
korrespondanse går via Helse Nord med kopi til Helgelandssykehuset, men Rødøy kommune anmoder om at 
Helgelandssykehuset bidrar til avklaring av spørsmålet. Videre at de avventer både ambulanseplanen og prosjektet 
Helgelandssykehuset 2025 inntil avklaring om hel eller delt foretakstilknytning. Rødøy understrekte også at de i 
forbindelse med ambulanseplanene og flytting av ambulansebåten fra Rødøy til Lurøy ikke kan akseptere en dårligere 
beredskap enn de har i dag. 
Hulda Gunnlaugsdottir opplyste at Helgelandssykehuset ikke har diskutert foretaksflytting av Rødøy med Helse Nord, og 
at dette ikke er naturlig å gjøre med mindre det ikke kommer en formell henvendelse fra Rødøy om saken til 
Helgelandssykehuset. Når det gjelder ambulanseplanen vil det trolig ikke bli noen avklaringer før sommeren 2019. 
 
I spørsmålet om beredskap og varsling legges det opp til et felles møte mellom kommuner og syke hus dere planverk og 
prosedyrer gjennomgås, Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen i Helgelandssykehuset får ansvar for å følge opp saken. 
 
I saken om psykiatri på Helgeland og da spesielt transport av psykiatriske pasienter til akuttpost i Bodø, ble det informert 
om at Hulda Gunnlaugsdottir skal møte politisjefen i Nordland 8. november for å ta opp problemer knyttet til assistanse 
fra politiet under transport når dette er nødvendig. I den anledning ble det også varslet at det skal satses tyngre på 
psykiatri i Helgelandssykehuset, der det blant annet skal etableres 24/7 vaktordning og i tillegg gjennomføres strukturelle 
endringer som høyner kvalitet og kapasitet på tjenesten.  
 
Rødøy kommune tok opp saken vedrørende leiekontrakter og fornyelser av leieavtaler ifb. med flytting av ambulansebåt, 
og opplyste at Helgelandssykehuset ved ambulansetjenesten har sagt opp leieavtalen i lys av iverksetting av ny 
ambulanseplan. Helgelandssykehuset har satt leieavtalen på vent, men det forventes en klar tilbakemelding om hvilket 
tidspunkt oppsigelsen skal være gjeldende fra. 
 
I tillegg etterlyste Rødøy kommune en bekreftelse på om Helgelandssykehuset har mottatt innsigelsesbrev fra kommunen 
ad. endring av ambulanseplanen, og ba om at arbeidet med iverksettelse av ny ambulanseplan ble satt på vent i påvente 
av ROS analyse av aktuelle ambulansetjenester / områder. 
 
 
På spørsmål om behov for lengde på høringsfrist for Helgelandssykehuset 2025 ønsket Lurøy en frist et stykke inn i mars 
2019. Det er ikke mulig å få til, slik at høringsfristen blir satt til utgangen av februar 2019. Kommunene mener at de skal 
klare å levere inn høringsuttalelser innen den tid. 
 


