
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Møtereferat  
  

Møtetype Dialogmøte  

Møtedato 19.10.2018 13:00-15:00 

Møtested Rana kommune 

Til stede Helgelandssykehuset HF: Hulda Gunnlaugsdottir, direktør, Tore Bratt, 

kommunikasjonssjef, Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef 

Rana kommune: Geir Waage, ordfører, Robert Pettersen, rådmann, Ann 

Jorid Virik, kommunaldirektør helse, Frode Berg, kommunelege 

Hemnes kommune: Andrew Amundsen, helsesjef, Tom Horseng, Vigdis 

Reinholdtsen, Unn Helen Fagerbakk, Kari B. Lillebjerka, Ragnhild 

Fineide, Helene Lillebjerka, Robert Novak   

  
 

Hulda Gunnlaugsdottir, direktør i Helgelandssykehuset HF, åpnet møtet med å takke for at kommunene tar seg tid til 
møtet, og fortsette dialogen fra møtet før sommeren.  
 
Agenda for møtet var sendt ut på forhånd:  
 

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

 
Hulda Gunnlaugsdottir ga status for arbeidet med de ulike sakene som var på agenda for møtet, der kommunene ble 
oppdatert på hva som er gjort fra Helgelandssykehuset sin side siden sommeren. I tillegg presenterte hun tankene 
Helgelandssykehuset har rundt en utvidet satsings på velferdsteknologi i samarbeid med kommuner og næringsliv. 
 
Når det gjelder rekruttering og utdanning var det enighet om at sykehus og kommuner i fellesskap må arbeide for at det 
fortsatt skal være desentralisert utdanning av sykepleiere på Helgeland. Rana kommune signaliserte at de ville følge opp 
saken overfor Nord Universitet, gjerne i samarbeid med Helgelandssykehuset.  
 
Rana kommune ønsket også å bistå Helgelandssykehuset i arbeide rettet mot Nordland fylkeskommune får få til en 
satsing på utdanning av helsefagarbeidere med nye løp for videreutdanning og spesialisering.  
 
Både Rana kommune og Hemnes kommune er opptatt av det etableres en dialog mellom Helgelandssykehuset og 
kommunene så raskt som mulig om pakkeforløp innen psykiatri som innføres fra 1. januar 2019. Kommunene og sykehus 
må sammen se på hvordan dette skal løses, også i lys av samhandlingsavtalene som gjelder. En felles forståelse må 
etableres hvis pakkeforløpene skal bli en suksess. 
 
Når det gjelder lærlinger varslet Rana kommune at de vil øke antall lærlingplasser i årene som kommer fra 26 til 54, men 
at det er vel så viktig at Helgelandssykehuset også bidrar med flere lærlingplasser spesielt innenfor helsefag.  
 
I forbindelse med orienteringen om 2025-prosessen ble det stilt spørsmål om det er tatt høyde for psykiatri i planen, og 
om prosessen og resultatet av den vil bety at også ambulanseplanen må endres på nytt. 
 
Hulda Gunnlaugsdottir opplyste at 2025-prosessen allerede ser ut til å bli mer 2026 eller 2027 enn 2025, og at det er tatt 
høyd for psykiatri i arbeidet som pågår. Hun inviterte videre til samarbeid mellom kommuner og sykehus om en satsing 
på velferdsteknologi, som tvinger seg fram uavhengig av 2025-prosessen, struktur og lokalisering.  
 



Helgelandssykehuset 

 

Side 2 av 2 

 

 

Begge kommunene ytret ønske om å være med på et løft innen bruk av velferdsteknologi, og ser fram til forespørsel fra 
Helgelandssykehuset om deltakelse. 
 
 
 


