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Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Mangelfull oppfølging av helse- og omsorgsdepartementets vedtak av 9.juli 2019

Viser til brev av 9.august 2019 med referanse 19/1939-23. Helgelandssykehuset har den 12.august
gjennomført ny vurdering av min innsynsbegjæring av 10.april, i tråd med helse- og
omsorgsdepartementets vedtak av 9.juli 2019 (ref. 19/1939-11). Sykehuset besluttet å gi innsyn i alle
de forespurte dokumentene i tråd med de føringer som ble lagt av helse- og omsorgsdepartementet.
Den 12.august mottok undertegnede dokumenter, inkludert e-postkorrespondanser mellom Deloitte
og Helgelandssykehuset. Beklagelig vis ser det ut til at det mangler flere dokumenter. Blant annet
mangler e-poster sendt fra Helgelandssykehuset til Deloitte som er benyttet som kilde til den
alternativskillende økonomiske analysen, se vedlegg 1.
Undertegnede har også mottatt e-postkorrespondanse mellom Deloitte og Helgelandssykehuset som
refererer til en møteinnkalling som ikke er lagt ved (epost datert 26.februar 2019). Se vedlegg 2. I
tillegg har undertegnede mottatt e-postkorrespondanse med møtereferat for møtet 5.mars 2019.
Resterende møtereferater er ikke lagt ved, og jeg finner det underlig om disse ikke eksisterer.
Det er også svært beklagelig at ingen av dokumentene er merket med sak-/dokumentnummer eller
løpenummer, noe som fører til at det er vanskelig å holde oversikt over alle dokumentene. Da jeg
også har anmodet om å få tilsendt en fullstendig journalrapport over alle dokumentene tilhørende
Helgelandssykehuset 2025-saken, er det av avgjørende betydning at de dokumentene jeg mottar
også kan identifiseres ut fra sak-/dokumentnummer og løpenummer. I brev av 9.august fra
departementet ble det opplyst om at en oversikt over journalførte dokumenter ville bli oversendt
undertegnede i begynnelsen av september. Jeg vil da ha behov for å kunne identifisere dokumentene
jeg har mottatt ut fra sak-/dokumentnummer og løpenummer.
Fire måneder siden jeg først anmodet om innsyn i dokumenter, har jeg altså ennå ikke mottatt alle.
Det er derfor beklagelig at jeg på nytt må anmode helse- og omsorgsdepartementet om hjelp til å
motta dokumentene som mangler.

Mvh
Hanne Nora Nilssen

Vedlegg nr. 1
Det vises her til oversikten over vedlegg undertegnede mottok i slutten av mai 2019 i forbindelse
med innsynsbegjæringen av 10.april.

Vedlegg nr.7 – excel-fil.
Kilde: 2018-2026 fra HSYK styresak 23-2018. For 2026 er avskrivninger og lånerente for HSYK 2025
basert på egen beregning.
Vedlegg nr. 8 – excelfil
Klide: Nye tall mottatt fra HSYK v/økonmiavdelingen (e-post 10/10, korrigert etter telefonsamtale
11.11.2018)
Vedlegg 9 –excel-fil
Kilde: Underlag mottatt fra HSYK v/avdeling for drift og eiendom pr. e-post 19.09
Vedlegg 11 excel-fil
Kilde: Underlag mottatt fra HSYK v/økonomiavdelingen pr e-post 18.09.18.
Vedlegg 14 – excelfil
Kilde: Satser for FDV-kostnader fra HSYK enhet for drift og eiendom (epost 17.03.2019)

Vedlegg nr.2
Fra: Tveiten, Jan Erik <jtveiten@deloitte.no>
Sendt: 26. februar 2019 13:39
Til: Bech‐Hanssen Bjørn
Kopi: Mürer Fred A.; Shafiq, Subhan; Lenning, Monica Ilstad
Emne: RE: Møte
Takk for rask tilbakemelding, Bjørn.
Beklager, men begge disse dagene kan jeg ikke før fra kl. 14. Antar at vi maks trenger 1,5
time. Lar det seg gjøre å få til et møte en av disse dagene?
Ha en fin ettermiddag.
Mvh
Jan Erik
Jan Erik Tveiten
Partner | Health Care
Deloitte
Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo, Norway
Tel/Main: +47 23 27 90 00 | Mobile: +47 907 91 885
jtveiten@deloitte.no | www.deloitte.no

From: Bech‐Hanssen Bjørn <Bjorn.Bech‐Hanssen@helgelandssykehuset.no>
Sent: tirsdag 26. februar 2019 11:51
To: Tveiten, Jan Erik <jtveiten@deloitte.no>
Cc: Mürer Fred A. <Fred.A.Murer@helgelandssykehuset.no>
Subject: [EXT] Møte
Hei.
Passer fint for oss mandag helst kl. 10.00 eller tirsdag helst kl. 11.
Bjørn Bech‐Hanssen | Drift og eiendomsdirektør
Helgelandssykehuset HF | Drift og eiendom
Tlf: +47 901 81668 Skype
Web | Twitter | Facebook
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