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Ber om at innlegget nedenfor oversendes styret og admin. dir. i Helgelandssykehuset. 
mvh
Trude Jægtvik
HELGELANDSSYKEHUSET OG HØIES VEDTAK

I en sykehusstrid som fremdeles er kronisk betent, er det mye vi heller vil 
gjøre enn å skrive debattinnlegg som mange vil oppleve som krevende i et 
splittet Helgeland. Imidlertid er administrasjonen i HSYK sitt forslag til 
vedtak i det kommende styremøte 25. juni, av en slik art at det dessverre er 
helt nødvendig å på ny ta ordet for å påpeke det opplagte: 
Helseminister Bent Høies vedtak står fast og skal følges. 
Når administrasjonen i Helgelandssykehuset nå inviterer styret til å fatte 
vedtak rundt økonomien, som går på tvers med det som er bestemt skal 
være sykehusstrukturen, følger de ikke instruksjonen helseministeren har 
gitt. Dette er sterkt beklagelig, både fordi det viser i all tydelighet at 
administrasjon ikke har en objektiv tilnærming til vedtaket, men også fordi 
det vil sette styret i Helgelandssykehuset i en situasjon der tilliten til 
administrasjonen kommer under sterkt press. Styret har en klar bestilling 
fra Helse Nord og Helseministeren.  
Det er halvannet år siden det ble avgjort at Sandnessjøen med omegn skulle 
være vertskap for hovedsykehuset i HSYK. Denne perioden kunne vært 
brukt på å samle ledelsen til Sandnessjøen og legge godt til rette for å 
arbeide med de store oppgavene som skal løses i årene som kommer. I 
stedet opplever vi en sykehusledelse og en administrerende direktør som 
fremstår totalt uvillige til å ta inn over seg de beslutninger som er tatt. 
Administrerende direktør med administrativ ledelse har ikke klart å 
manøvrere seg ut av tillitskrisen de har befunnet seg i over lang tid, og det 
er svært vanskelig å se hvordan nåværende ledelse skal kunne ta prosjektet 
videre, selv med en klar og tydelig linje og prioritering fra styret.  Tilliten 
er borte fra vår side.  
Det er ikke vår hensikt å underspille behov som eksisterer for investeringer 
i de øvrige anleggene som til sammen skal utgjøre fremtidens 

ADVARSEL: Denne eposten kommer fra utsiden av din organisasjon. Ikke klikk på lenker eller 
åpne vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. 
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Helgelandssykehus. Befolkningen nord for Korgfjellet skal også ha et 
tjenlig tilbud, med akutte funksjoner og fødeavdeling. Det er like 
selvfølgelig som at befolkningen ellers i regionen skal ha et godt tilbud. 
Men beslutningen om å definere opp et hovedsykehus er forpliktende. I 
forslaget administrasjonen nå presenterer, blir hovedsykehuset fullstendig 
marginalisert. Det kan vi ikke akseptere.  
Administrasjonen i HSYK sier det utad selv: (Hovedsykehuset skal) «uten 
tvil være størst både i faglig bredde og innhold», sier prosjektdirektør Aas i 
møte 30. april 2021. Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir 
påpeker i samme møte at foretaket er «på vei mot å etablere et faglig nav 
med utgangspunkt i hovedsykehuset». Det er imidlertid ikke nok å komme 
med disse uttalelsene, de må følges opp med prioritering og handling. Og 
der svikter det dessverre totalt. 
Stig Tore Skogsholm, gruppeleder Høyre, Alstahaug
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