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God ettermiddag. Vedlagt følger et leserbrev sendt media på Helgeland. Det anmodes om at 
denne mail med vedlegg journalføres og viderefoirmidles til styrelederen og adm direktør. 
Med hilsen
Per Waage 
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åpne vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. 
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NÅR HULDA SKRIVER KRONIKK 

Adm dir Hulda Gunnlaugsdottir (HULDA) har i pressen på Helgeland skrevet en kronikk om 
Helgelandssykehuset der blant annet vi blir omtalt å lage vanskeligheter for hennes bestrebelser med 
å etablere landets beste lokalsykehus på Helgeland. Vi har ingen tro på at hun er i nærheten av å 
lykkes med å nå det mål hun har satt seg og skal begrunne det i fortsettelsen. 

På overordnet nivå er det tre problemer som er årsaken til det: For det første kunne Hulda hatt 
muligheten for å lykkes hvis hennes forslag til styremøtet i desember 2019 hadde fått flertall i styret 
for HSYK. Det forslaget var meget godt forberedt og Hulda og ekstern konsulent hadde en meget 
solid begrunnet presentasjon av sakens hovedpunkter. Dette ble effektivt sabotert av alle 
representantene i styret med postadresse sør for Korgfjellet, anført av en da profilert høyremann fra 
Brønnøy. Siden har det meste mht Helgelandssykehuset gått i feil retning. Hadde Hulda fått flertall 
for sitt opplegg tror vi det meste ville ha kunnet gått i riktig retning og sykehussituasjonen ville vært 
helt annerledes enn det kaos som nå framstår. For det andre motarbeides Hulda fra ordførerne sør 
for Korgfjellet. De vil ha minst mulig med Hulda å gjøre og foretrekker å gå utenom henne og 
adressere sine ulike problemstillinger til Helse Nord som mer enn gjerne takker for innsatsen og 
engasjementet. Dessuten har adm direktør i Helse Nord en rekke ganger blandet seg inn i 
enkeltbeslutninger i HSYK som undergraver Hulda sin posisjon. Når Hulda møter denne utviklingen 
med å gjøre sine hoser grønne både på sørfronten og i Helse Nord blir det helt feil. Dette resulterer i 
en rekke helt ubegripelige beslutninger som bare medvirker til at situasjonen blir bare enda verre, 
ikke minst for pasientene på Helgeland.  

I fortsettelsen skal vi gjengi hva vi mener om enkeltsakene: 

1. Tarmkreftkirurgien. 

Hendelsesforløpet viser at Hulda sin beslutning i januar 2020 om midlertidig å terminere 
tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen var korrekt. Dette er utførlig dokumentert av Statens Helsetilsyn. 
De faglige undersøkelser som Helse Nord iverksatte holdt ikke faglig mål. Heller ikke den bestillingen 
som Helse Nord sendte UNN holdt faglig mål. Også det fremgår av rapporten fra helsetilsynet. Rent 
forvaltningsmessig holdt ikke Helse Nord sin atferd mål fordi man så bort fra enhver habilitet, 
samtidig som man innførte «bukken og havresekken» som nytt norsk forvaltningsprinsipp. At styret i 
Helse Nord med styreleder i spissen berømmet Helse Nord for handlekraft hører med til historien og 
er kanskje som forventet. 

Beslutningen som styret i HSYK gjorde enstemmig i oktober 2020 om å samle all tarmkreftkirurgi på 
Helgeland til Rana var også korrekt. Også det er påvist av Statens Helsetilsyn. At adm direktør i Helse 
Nord omgjorde denne beslutningen bare noen dager etterpå gjennom et foretaksmøte var en klar 
undergraving av Hulda og styret i HSYK. Konsekvensene av dette har vært fatale. På store deler av 
Helgeland oppfattes beslutningen i Helse Nord som et tyveri. At saksforelegget til styret i Helse Nord 
ikke inneholder noen som helst dokumentasjon og ingen numeriske opplysninger, føyer seg inn i et 
etter hvert kjent mønster som kan tyde på intellektuelt muskelsvinn. 

At Huldas og HSYKs posisjon og omdømme er blitt sterkt skadelidende med de konsekvenser det har i 
form av økt pasientlekkasje og dårligere behandling av befolkningen på Helgeland kan det ikke være 
tvil om. Dette skal vi komme tilbake til senere i en omfattende dokumentasjon. 

For noen år siden ble det ved sykehuset i Bodø gjennomført flere operasjoner som skulle vært utført 
ved UNN med meget alvorlige konsekvenser for pasientene. Dette ble ordnet opp i av sykehuset selv, 
men det var under en annen toppledelse i Helse Nord enn dagens. Saken ble nevnt i styremøtet i 



oktober 2020 av styrerepresentanten for sykepleierne, men da fikk styremedlemmene problemer  
med hukommelsen. Dette viser en usmakelig forskjellsbehandling i disfavør av HSYK og Rana Sykehus 
der styret i HSYK la opp til at sykehuset selv skulle ordne opp. Men Cecilie Daae hadde en helt annen 
agenda der styrevedtaket i HSYK var uten betydning. 

2. Sparkingen av Ida Bukholm 

Behandlingen av denne saken er en skandale fra ende til annen. Hadde Ida Bukholm orket å 
gjennomføre en rettssak hadde hun vunnet med glans, men det er til å forstå at det orker man bare 
ikke. For det første er alle formalkrav knyttet til en oppsigelse brutt. For det andre har denne saken 
vært helt ødeleggende for HSYK omdømme. Denne omdømmesvikten ser heldigvis ikke ut til å 
ramme sykehuset på Selfors. Denne sparkingen er utvilsomt Hulda sitt eget verk og som viser 
manglende respekt for norske lover og regler i arbeidslivet. At Helse Nord unnlot å gripe inn forteller 
oss at pasientsikkerhet ikke er noen prioritert oppgave, noe som for øvrig bekreftes av flere 
bøteleggelser. 

3. Manglende opprydding i varslersakene 

Forrige styreleder i HSYK var meget godt i gang med å rydde opp i denne saken, sannsynligvis for å 
spare Hulda for den belastning det er å måtte rydde opp i slike saker. Før han ble ferdig med jobben 
ble han imidlertid avsatt av Helse Nord. Han passet åpenbart ikke inn i Helse Nord sin «la grande 
design» for Helgeland. Det er ikke gitt noen troverdig begrunnelse for dette. Siden har det vært stille 
om varslingssakene og hva status er, men det som er kjent er at alle varsler er grunnløse ut fra det 
lovverk som gjelder. Om og hvilken rolle Helse Nord har spilt og evt også spiller i saken får vi vel aldri 
vite, men at håndteringen av denne saken har vært til meget stor skade for HSYK og Helse Nord er 
utvilsom med alle de negative konsekvenser saken medfører, ikke minst når det gjelder rekruttering. 
Ansvaret for dette har Hulda med Helse Nord som «sleeping partner» inntil det motsatte er bevist. 

4. Pasientsikkerheten skadelidende 

Det som er kommet fram etter at Ida Bukholm ble sparket, er at hun hadde på blokka å se nærmere 
på sikkerheten når det gjelder føden, traume og gynekologi ved sykehuset i Sandnessjøen. Siden Ida 
Bukholm forlot HSYK har det ut fra det som er allminnelig kjent ikke skjedd noen ting. Den som er 
ansvarlig for det er ingen andre enn Hulda.  

5. Manglende oppfølging og etterlevelse av vedtak 

Det er vedtatt i HSYK og i Helse Nord hva de ulike fasene skal omfatte når det gjelder HSYK 2025.  
Nærmest rett etter at vedtakene er fattet og ført til protokolls, så brytes de ved at forhold som 
tilhører konseptfasen, begynner man å gjennomføre før de ulike fasene er sluttført. Hulda gikk ut 
med dette i siste styremøte og det viser en manglende lojalitet til egne vedtak og som svekker tilliten 
til HSYK og Helse Nord. Når Helse Nord ikke griper inn i dette, men snarer tvert imot gjør det 
motsatte, så viser det en styringsform som er veldig uvanlig. Alt som HSYK gjør og som Helse Nord 
ikke liker gjøres om. At dette svekker både tilliten til og omdømmet både til HSYK og Helse Nord er 
utvilsomt. Hulda bærer ikke ansvaret for dette alene, det må hun dele med Helse Nord. 

6. Sløsing med Statlige midler. 

Vi skal i denne sammenhengen trekke fram tre forhold: For det første vedtok statsråd Høie i januar 
2020 om framtidig sykehusstruktur på Helgeland at prehospitale tjenester skulle gjennomgås. Ikke 
noe er kjent om hva som er gjort, sannsynligvis ingen ting. Praksisen om at blant annet trafikkofre 
som skal til ortopedisk behandling i Rana snarest mulig først sendes innom sykehuset i Sandnessjøen. 



Dette blåser opp kostnadene unødig, men fører også til økte inntekter i Sandnessjøen. For det andre 
så har Helse Nord bestemt at Tovåsen skal være med i fortsettelsen til tross for at det er enkelt å 
finne ut at det er enda mer ulønnsomt enn å satse på nytt sykehus i Sandnessjøen på grunn av langt 
høyere investeringskost. Dette er utgifter i størrelsesorden 20-30 mill kroner bare i selve 
utredningsfasen som HSYK må bære og som bare fører til mindre penger til pasientbehandling.  
Kanskje aller verst er sløsingen som er forbundet med å utrede prosjekter in absurdum som HSYK 
åpenbart ikke har bæreevne til og som ikke vil kunne gjennomføres i praksis. Ansvaret for dette ligger 
hos Helse Nord og ikke hos Hulda, men fører til at Hulda sin jobb gjøres enda vanskeligere enn den 
faktisk er. Årsaken til at det er blitt slik er at man ikke har nødvendig respekt for 
samfunnsøkonomiske forhold. Man tror åpenbart på mirakler om at bare man utreder nok så finner 
man ei god løsning. Men slik er ikke verden. Dette er et godt eksempel på en rimelig massiv 
ledelsessvikt i Helse Nord som for lengt burde ha stoppet prosjektet og meddelt statsråd Høie at hans 
prosjekt på Helgeland ikke lar seg gjennomføre og derfor må modifiseres. 

7. Helse Nord sin rolle på Helgeland 

Vi finner ingen logikk i Helse Nord sin involvering på Helgeland. At den har vært til stor skade for 
både HSYK og 77000 helgelendinger er utvilsomt ut fra de anførsler vi har gjort ovenfor. Vi venter nå 
spent på neste trekk. Rent logisk vil det være at HSYK 2025 nå overtas av Helse Nord og sluttføres i 
regi at det regionale helseforetaket. Da er vi rimelig sikre på at hele prosjektet kjøres i grøfta og 
havarerer. Det ser vi fram til. 

8. Konklusjon 

Ut fra det vi har anført er det ikke mulig å etablere landets beste lokalsykehus på Helgeland. Grunnen 
til det er at HSYKs styre og adm direktør har mistet nødvendig tillit og troverdighet i Helse Nord. I 
tillegg har Hulda ikke tillit sør for Korgfjellet. Rana som den største kommunen på Helgeland og som 
den eneste kommunen på Helgeland som vokser har ikke tillit til Helse Nord. Prosjektet HSYK 2025 
vurderte i sin tid Helse Nord sin involvering i HSYK som den største risikofaktoren. Det ville ikke Helse 
Nord vite noe av fjernet den største risikoen ved å stryke det fra lista over ulike risikomomenter og 
trodde vel med det at den største risikoen dermed var fjernet. Utsagn om at man skal skape landets 
beste lokalsykehuset på Helgeland, med de forhold som er omtalt av oss, er umulig og framstår som 
en besvergelse som bare er egnet til å føre folket på Helgeland bak lyset. 

Mo i Rana/Korgen den 6 september 2021 

Børge Hundnes     Ståle Paulsen     Håkon Nordbakken    Per Waage   Kjell Arne Odden
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