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Jeg viser til din henvendelse fra 25. januar stilet til adm. dir. og styreleder i 
Helgelandssykehuset og Helse Nord, samt undertegnede. Der uttrykker du bekymring for 
sammensetningen av arbeidsgruppen for kirurgi i prosessen rundt faglig strategisk 
utviklingsplan i prosjektet Nye Helgelandssykehuset.  
 
Vedlegget du viser til er oversikten over gruppemedlemmer slik den forelå 11. januar. Som du 
ser innledningsvis i vedlegget understrekes det at flere av gruppene fortsatt er under 
etablering, og at nye navn vil komme til. Det har også vært tilfelle for kirurgi-gruppa. Jeg 
formoder at din bekymring gjelder representasjon fra Helgelandssykehuset Sandnessjøen, og 
kan opplyse at gruppa har fått ytterligere to representanter derfra. Den komplette oversikten 
over gruppemedlemmer finner du på nettsidene til Nye Helgelandssykehuset: 
https://helgelandssykehuset.no/om-oss/nye-helgelandssykehuset/prosjektorganisasjon  
 
Gruppene er satt sammen etter innspill fra enhetsdirektørene ved de ulike sykehusene, faglige 
vurderinger gjort av gruppeleder, prosjektledelsen og prosessveiledere fra Sykehusbygg. 
Gruppa for kirurgi består av representanter for flere ulike fagfelt. Den favner vidt både faglig 
og profesjonsmessig; samtidig vi er bevisste behovet for å inkludere fag og områder som ikke 
har direkte representasjon.  Spesifikke fag eller tema som ikke er representert blir behandlet 
særskilt gjennom innhenting av nødvendig kompetanse og informasjon, enten gjennom egne 
møter eller på sak.  
 
Arbeidet med faglig strategisk utviklingsplan er en viktig brikke i arbeidet med å forme 
fremtidens Helgelandssykehus. Tilbakemeldingen etter den første møteserien er at det jobbes 
godt og konstruktivt i alle gruppene. Vi takker for at du er villig til å bidra med din 
kompetanse inn i arbeidet.  
 
Skulle du ha ytterligere spørsmål angående utviklingsplanarbeidet eller prosessen rundt Nye 
Helgelandssykehuset generelt kan du rette henvendelsen direkte til prosjektet 
v/undertegnede. Da sikrer vi saksbehandling på riktig nivå.  
 

Audun Dyrhaug Hov
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Med vennlig hilsen 
 
 
Torbjørn Aas 
Prosjektdirektør utvikling 
Nye Helgelandssykehuset 
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