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Vår ref.:     
2022/2 

Referent/dir.tlf.: 
Marte Præsteng/75661993 
 

Sted/Dato: 
Teams, 09.02.22 

 

Møtetype: Styremøte  

Møtedato: 9. februar 2022 - kl. 18.00 - 19.30  

Møtested: Teams 

 
Tilstede: 

Navn:  

Arne Benjaminsen styreleder 

Andrine Solli Oppegaard nestleder 

Jonne Kalstad styremedlem 

Eva Monica Hestvik styremedlem 

Henriette Hanssen styremedlem 

Henrik L. Henriksen styremedlem 

Ingemar Pedersen styremedlem 

Dag C. Lorentzen Johansen styremedlem 

Hanne Marthe Drevvatn styremedlem 

Roar Olsen styremedlem 

Anne Lise Brygfjeld observatør fra Brukerutvalg 

 
Forfall: 

Navn:  

  

 
Fra administrasjonen: 

Navn:  

Hulda Gunnlaugsdottir adm. direktør 

Hanne Frøyshov medisinsk direktør 

Mette Horsberg kommunikasjonssjef 

Sissel Karin Andersen organisasjonsdirektør 

Marte Præsteng styresekretær 

 
Øvrige deltakere: 

Navn  
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Protokoll: 
I forbindelse med gjennomføring av styremøtet spurte styreleder Arne Benjaminsen om det 
foreligger inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 
styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.  
Ingen av styremedlemmene meldte om inhabilitet. 
 
1/2022: Godkjenning av saksliste 
 
Vedtak: 
Sakslisten godkjent. 
 
2/2022: Tarmkreftkirurgi – organiseringen ved en tilbakeføring til Helgelandssykehuset. 
 
Vedtaksforslag fra Adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir: 

1. Tarmkreftkirurgien kan tilbakeføres til Helgelandssykehuset under de forutsetninger 
som er lagt til grunn i denne saken, herunder at Helgelandssykehuset skal være ett 
sykehus på to lokalisasjoner, som begge skal ha akuttkirurgisk beredskap 
 

2. Orienteringen i denne saken og den vedlagte rapporten (Vedlegg 1) viser at 
forventninger til Helgelandssykehuset som kommer frem i Helsetilsynets endelige 
rapport (Rapportens vedlegg 04 Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse - Statens 
Helsetilsyn) er ivaretatt og følges opp. 

 
3. Styret ber administrasjonen rapportere om status i gjennomføringen av 

vedtakspunkt 1 og 2 innen 1. mai 2022 
 
Nytt vedtaksforslag fra Adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir: 

1. Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen komme tilbake med dato for 
ny behandling. 

 
Vedtak: 

1. Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen komme tilbake med dato for 
ny behandling. 

 
3/2022: Eventuelt 
 
Ingen saker meldt 
 
Protokolltilførsel til styresak 2/2021 
 
Protokolltilførsel fra styremedlem Henrik Henriksen:  
 
Viser til protokoll fra drøftingsmøte med FTV/FVO 02.02.2022 
 



 

Det må kommenteres at det var kort tid fra drøftingsdokumenter ble mottatt og til 
drøftingstidspunkt. I drøftingsdokumentet var det heller ikke fremlagt den anbefalingen som 
er fremlagt styret. Tillitsvalgte fikk fremlagt innstillingen til orientering 07.02.2022. 
 
Det må også anføres at det har vært kort tid til forankring av saksgrunnlag i denne saken 
som har vært gjenstand for mange diskusjoner i og utenfor Helgelandssykehuset.  
 
Det savnes også en mere utfyllende forklaring til de 5 punktene som er vist til i henhold til 
vedtaket, og den konklusjonen som er valgt. 
 
Det forutsettes at punkt 1-5 i saksgrunnlaget forankres og drøftes med de tillitsvalgte før 
styrebehandling av saken. 
 


