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  Dato: 11.06.2021 

Helgelandssykehuset HF Saksb: Berit Hundåla 
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Purring på svar  
 
Viser til brev av 02.06.2021, og vil med dette, på vegne av kommunene Vefsn, 
Grane og Hattfjelldal, etterlyse svar på på henvendelse om møte snarest mulig for å 
starte planlegging av framtidig tilbud i Mosjøen. For oss er det viktig å få 
gjennomført møtet før neste Styremøte i Helgelandssykehuset 25.06.2021 
 

 

Med vennlig hilsen 
 

Berit Hundåla 
ordfører 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert 

 

 

Kopi til: 

Helse Nord RHF Postboks 1445 8038 
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Planlegging av fremtidig tilbud for pasienter fra Vefsn, Grane og 
Hattfjelldal  
 

Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommune har over en lengre periode hatt et nært og godt 

samarbeid med åtte andre Helgelandskommuner om prosjektet Nye Helgelandssykehuset. Et 

samarbeid som vi har vært og fortsatt er veldig fornøyd med.  

Som ordførere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommune så representerer vi 17.000 av 

Helgelands 80.000 innbyggere, svært store landarealer med spredt bosetting, god 

næringsaktivitet, variabel mobildekning og delvis vanskelige forhold for ambulansehelikopter 

vinterstid. Derfor er det naturligvis knyttet stor interesse til hvilket tilbud som blir værende i 

Mosjøen etter realisering av helseminister Bent Høie sin beslutning om ny sykehusstruktur på 

Helgeland.  

I protokollen fra foretaksmøte i Helse Nord RHF fra 27. januar 2020 står det følgende å lese 

under punkt 4 i sak 3: «I konseptfasen utredes etablering av polikliniske somatikk-tilbud 

samlokalisert med kommunale helsetjenester i Mosjøen. Som del av utredningen vurderes 

også det somatiske tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern.»  

I dialogmøter med Helgelandssykehuset HF ble det informert om at kommunene vil bli 

invitert til videre dialog for i felleskap å planlegge det fremtidige tilbudet i Mosjøen. I 

utredningsfasen av lokalisering av hovedsykehuset er det for oss naturlig at tilbudet i Mosjøen 

sees på i sammenheng med lokalisering av nytt hovedsykehus. Vi har vært tydelige ved flere 

anledninger på at tilbudet i Mosjøen vil være avhengig av hvor et hovedsykehus blir 

lokalisert. Dette mener vi fortsatt er svært viktig og relevant.  En av forutsetningene for ny 

sykehusstruktur på Helgeland var at hele befolkningen på Helgeland skulle få et bedre 

spesialisthelsetilbud i fremtiden, og derfor er det naturligvis også stor interesse i befolkningen 

hvilket tilbud som blir i Mosjøen.  

Vi er kjent med at oppdatert bærekraftanalyse skal vedtas i styremøte 25. juni og vi mener 

bl.a. at tilbudet i Mosjøen kan ha innvirkning både på bærekraft og driftsutgifter for 

helseforetaket. Vi ser det derfor som svært viktig at kommunene kommer i dialog om det 

fremtidige tilbudet i Mosjøen i god tid før vedtak om endelig lokalisering av nytt 

hovedsykehus skal fattes. 

Vi mener derfor det er svært viktig at dialogen med kommunene igangsettes snarest mulig, og 

vi vil med dette invitere Helgelandssykehuset HF til møte med kommunene Vefsn, Grane og 
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Hattfjelldal der agenda vil være utredning av spesialisthelsetilbudet i Mosjøen ved ny 

sykehusstruktur på Helgeland.  

 

01.06.2021 

Med vennlig hilsen 
 

Harald Lie, Ordfører i Hattfjelldal 

Ellen Schjølberg, Ordfører i Grane 

Berit Hundåla, Ordfører i Vefsn 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert 

 

 

Kopi til: 

Helse Nord RHF Postboks 1445 8038 

Torbjørn Aas   
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Fremtidig spesialisthelsetjenestetilbud for befolkningen i Vefsn, Grane og 
Hattfjelldal  
 

Viser til brev fra Helgelandssykehuset HF datert 14.juni vedrørende invitasjon til dialog og 
samarbeid for å bidra til å utforme det framtidige polikliniske somatiske tilbudet i Mosjøen. 
Kommunene er ikke bekvem med at oppstart av dette arbeidet først starter på høsten. 
 
For våre kommuner er det viktig at behovene til 17000 innbyggere hensyn tas når styret 
25.juni skal behandle tomtealternativ, oppdatert bærekraftanalyse og faglig strategisk 
utviklingsplan. Viser til kommunes brev 2. juni der vi har invitert Helgelandssykehuset HF til 
møte før styremøtet som skal avholdes 25.juni (se vedlegg). 
 
Kommunene mener fortsatt at lokaliseringen av hovedsykehuset vil ha stor betydning for 
utredningen av det somatiske tilbudet i Mosjøen.  Ref. vårt brev vil det fremtidige tilbudet i 
Mosjøen ha betydning på både bærekraft og driftsutgifter for Helgelandssykehuset HF. 

I utkast til faglig strategisk utviklingsplan som skal styrebehandles 25.juni legger en til grunn 
at senger ikke skal være en del av konseptet i Vefsn. Underlaget en viser til er styresak 137-
2019. Vi kan ikke akseptere at Helgelandssykehuset HF låser for dette før man har 
framskrevet framtidig aktivitet samt utredet hvilke somatiske tjenester som skal være i 
Mosjøen. Behov for senger er avhengig av hvor hovedsykehuset blir lokalisert. Særskilt for 
innlandet vil det blir lange avstander og man vil få et dårligere helsetilbud enn det man har i 
dag det bryter med forutsetningen om at befolkningen på Helgeland skulle få et bedre 
spesialisthelsetjenestetilbud med ny struktur 

Vefsn, Grane og Hattfjelldal vil minne Helgelandssykehuset HF på dialogmøtet som ble 
avholdt med kommunene i mars der det ble det sagt at Helgelandssykehuset HF snarest 
skulle invitere inn til møte. I dette møtet fikk en forståelse for at det var et ønske fra 
Helgelandssykehuset HF å starte opp dialogen så raskt som mulig. 

Vi ber på nytt om at vårt ønske hensyns tas. Vi vil være fleksible i forhold til møtetidspunkt. 
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Med vennlig hilsen 
 
Berit Hundåla                     Ellen Schjølberg  Harald Lie 
Ordfører Vefsn kommune      Ordfører Grane kommune Ordfører Hattfjelldal kommune 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert 

 

 

Kopi til: 

Renate Larsen   

Helse Nord RHF Postboks 1445 8038 

Cecilie Daae Helse Nord  

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 

 

Vedlegg: Tidligere brev 
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