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Helgelandssykehuset HF 

v/Administrerende direktør og styret 

 

8607 Mo i Rana 

 

Mosjøen, 8. april 2019 

 

Helgelandssykehuset 2025 
 

Helgeland regionråd og Sør-Helgeland regionråd følger prosessen HSYK 2025 tett. Vi hadde 

torsdag 4.april et felles møte på Fru Haugans hotell i Mosjøen der HSYK 2025 var et av 

temaene. Vi fikk en orientering om prosessen og de siste ukers hendelser av daglig leder i 

MON KF, Espen Isaksen, og kommuneoverlege i Alstahaug, Kirsten Toft. 

 

Regionrådene har nå satt sammen en gruppe som skal følge opp denne prosessen fremover 

mot endelig vedtak. 

 

Vi har registrert kritikken mot den alternativskillende bæreevneanalysen som ble 

presentert i styremøtet i Helgelandssykehuset HF 27.03.19. Vi mener opplysningene som 

fremkommer både i media og i brevs form fra Alstahaug kommune og Vefsn kommune til 

Helgelandssykehuset HF er svært negative for prosessen. 

 

Helgeland regionråd og Sør-Helgeland regionråd mener styret i Helgelandssykehuset HF må 

vurdere om nevnte analyse skal være med som et grunnlagsdokument i fortsettelsen av 

prosessen. 

 

Vi har også forstått at det skal utarbeides en samfunnsanalyse der vurderingskriterier og 

konkurransegrunnlag utarbeides i disse dager, for godkjenning av styret 30. april. 

 

Vi mener det er på tide med reell kommunal medvirkning i prosessen med 

Helgelandssykehuset 2025. Kommunal medvirkning i utarbeidelsen av vurderingskriteriene 

for Samfunnsanalysen bør vurderes, da denne analysen skal ta for seg de samfunnsmessige 

aspektene ved ny sykehusstruktur på Helgeland. Det er kommunene som faktisk er 

«samfunnene» som skal analyseres, og medvirkning i prosessen bør derfor etter vår 

oppfatning være en selvfølge. 

 

Vi håper styret i Helgelandssykehuset vil vurdere og behandle denne forespørselen. 
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