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Referat - møte mellom Helgelandssykehuset og Alstahaug kommune  

21.08.19 kl. 1400 – 1615. 

 

Tilstede på møtet:  

Fra Helgelandssykehuset: Styreleder Dag Hårstad og direktør Helga Gunnlaugsdottir. 

 

Fra Alstahaug kommune: Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Stig Tore 

Skogsholm, Peter Talseth, Trude Jægtvik, Hanne Wiig, Trond A. Johansen 

 

Fra adm: Kommuneoverlege Kirsten Toft, referent Tone Øvermo Bruun 

 

Bakgrunn for møtet: Helgelandssykehuset har bedt om dialogmøte med alle 

vertskommunene med følgende agenda: 

 

 Videre framdrift og prosess Helgelandssykehuset 2025 

 Felles utfordringer Alstahaug kommune – Helseforetaket 

 Betydningen av gode samarbeidsrelasjoner 

 

Ordfører orienterer om Alstahaug kommune og de politiske vedtakene som er gjort i 

forbindelse med sykehussaken, og hva Alstahaug kommune ønsker å bli orientert om:  

 

 Status for den økonomiske alternativskillende rapporten som ble lagt fram våren 

2019? 

 Alstahaug kommune registrerer at det hersker usikkerhet rundt innsyn i 

forbindelse med «forarbeider» til den økonomisk alternativskillende rapporten 

 Hvorfor ble ikke Alstahaug kommune spurt om tilgjengelige byggetomter i 

tilknytning til sykehuset? 

 Reell innflytelse og medbestemmelse gjennom såkalte dialogmøter? 

 Alstahaug kommune som vertskommune og medspiller? 

 Trekke fram kommunehelsetjenesten – spesialisthelsetjenesten 

 

Kirsten Toft orienterer om sin presentasjon om prosessen sett fra Alstahaug kommune 

sitt ståsted. 

 

Presentasjonene legges ved. 

 

Videre framdrift og prosess Helgelandssykehuset 2025 

 

 Kontrahering av rådgivere for samfunnsanalyse avgjøres i styremøte i 

Helgelandssykehuset 29. august. 

 Advansia skal gjennomføre ny økonomisk analyse. Advansia møter i styremøte 

den 29. august 

 Første arbeidsmøte med kommunene (politisk og administrativ ledelse) og 

representanter fra Helgelandssykehuset (direktør, prosjektdirektør og 

kommunikasjonsrådgiver) 4. september.  

 Arbeidsmøte med kommunene i slutten av oktober 



Side 2 av 2 

 Styrets endelige anbefaling om lokalisering og struktur skal tas i slutten av 

november. 

 Helse Nord avgjør lokalisering og struktur 18. desember 2019. Endelig 

avgjørelse tas av helseministeren. 

 Når beslutningen er tatt skal det utarbeides en konsekvensutredning etter 

bestemmelsene i Plan- og bygningsloven 

 

Felles utfordringer Alstahaug kommune – Helseforetaket 

 

Diskusjon om  

 Innholdet i modell 2b-1 

 Ev. lokalisering og struktur hvis 2b-1 modellen velges 

 Samfunnsanalyse og økonomisk analyse er blant premissene for analysen om 2b-

1 

 Samfunnsanalysen vil styrke beslutningsgrunnlaget for styret 

 Kompetanseprofil for lokalsykehusene - oppgave- og funksjonsfordeling mellom 

sykehusene styres av Helse Nord 

 Pålegg om å utrede 2-sykehusmodellen 

 Skepsis mht premissene for samfunnsanalysen 

 Tilgjengelig tomteareal ved alle mulige plasseringene skal tas med i ny 

økonomisk analyse 

 Ev. nybygg i stedet for rehabilitering av gamle bygg 

 Sykehusbygg sin rolle 

 Etablering av lege -og psykologvakt for psykiatri og rus for kveld/natt og helg 

 DMS – størrelse og innhold 

 

Betydningen av gode samarbeidsrelasjoner 

 

Diskusjon om  

 Behandlingen av innsynskravene - ikke godt nok 

 Transparens i prosessen – offentleglova skal følges, meroffentlighet skal vurderes 

 Varslingssak – styret får svar på denne i oktober 

 Likebehandling av kommunene 

 Ekspertgruppens konklusjoner – ble kommunene hørt?  

 Dissensen i ekspertgruppen tatt på veldig alvor, det som ble tatt opp i 

høringssvarene ble tatt med videre 

 Styret skal gi anbefaling i en av de viktigste beslutningene på Helgeland, størst 

vekting vil bli lagt på pasienttilbudet 

 Behov for økt samarbeid med kommunehelsetjenesten innen psykisk helsevern 

 

 

 

 

 


