
Hei Hanne 
 
Takk for at du tok kontakt og jeg kan svare på dine spørsmål i e-post men ikke i media, se mine svar i 
rødt. 
 
Jeg vil gjøre deg oppmerksom på at alle spørsmål og svar publiserer vi på vår nette side under HSYK 
2025. 
 
 
Når det gjelder alternativ skillende økonomisk analyse og kvalitetssikring av denne, hva er årsaken til 
at stedlig leder i Sandnessjøen Gunnar Sjøset ikke var informert eller invitert med på den siste 
befaringen, torsdags kveld 19. september i Sandnessjøen? Hvilke personer med teknisk bakgrunn har 
vært med på denne befaringen?  
 
Drift- og Eiendomsdirektør i Helgelandssykehuset, Bjørn Bech-Hanssen, deltok på befaringen utnevnt 
av administrerende direktør. I tillegg deltok Sykehusbygg, Bygganalyse og enhetsdirektørene på det 
enkelte sted, men med stedfortreder på Mo. Befaringene på de tre lokasjonene var like både når det 
gjelder varighet og innhold. Befaringen var både innvendig og utvendig samt en befaring av 
tomtepotensialet. 
 
 
Stemmer det at det er avholdt et administrativt møte i slutten av september ang. Deloittes rapport, 
der ingen av enhetslederne fra Vefsn eller Sandnessjøen var involvert? Slik jeg har forstått det deltok 
også økonomisjef Tove Lyngved på dette møtet. Hvem andre deltok?  
 
Det er avholdt to møter angående oppdatering av den økonomiske bæreevnen for 
Helgelandssykehuset. Referat fra disse møtene, med oversikt over deltakerne finner du på nettsidene 
våre: https://helgelandssykehuset.no/om-oss/helgelandssykehuset-2025/okonomianalyse 
 
 
Skal det avholdes et tilsvarende møte nå i oktober, eventuelt når og kommer enhetslederne fra de 
andre enhetene i Helgelandssykehuset til å delta på møtene? Hvem deltar på møter med ÅF 
Advansia fra administrativ side? 
 
Det skal avholdes ett møte til, 4. oktober, angående den økonomiske bæreevnen for 
Helgelandssykehuset. Det har ikke vært avholdt møter mellom ÅF Advansia og administrasjonen, men 
ÅF Advansia deltar i møtet førstkommende fredag sammen med økonomidirektør i Helse Nord, Erik 
Arne Hansen, økonomisjef i Helgelandssykehuset, Tove Lyngved, internt prosjektdirektør 2025 i 
Helgelandssykehuset, Kåre Løvstakken og representanter for Sykehusbygg. 
 
Ha god dag 
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