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Det vises til foreløpig rapport etter stedlig tilsyn datert 08.06.2021 
 
Med dette gis tilbakemelding fra Helgelandssykehuset HF. Tilbakemeldingen er to-delt, med et 
notat fra foretaksledelsen og et notat fra fagmiljøet i Sandnessjøen. Navn på ansatte som 
stiller seg bak felles tilbakemelding fra fagmiljøet i Sandnessjøen fremgår av eget vedlegg. 
 
Den foreløpige rapporten er internt behandlet i Helgelandssykehuset etter følgende tidslinje:  

Dato Tiltak 
08.06. Rapporten mottatt 
09.06. Rapporten sendt i lederlinje MIR og SSJ gjennom enhetsdirektører MIR og SSJ. 

Rapporten sendt til foretaksledelsen. 
Rapporten sendt til styret, HSYK. 
Rapporten sendt til tidl. enhetsdirektør Rachel Berg. 
(Tidl. fagsjef Ida Bukholm fikk rapporten tilsendt fra Helsetilsynet).  

11.06. Rapporten publisert på internett/intranett HSYK 
15.06 Rapporten presentert på møte i foretaksledelsen – gjennomgang og diskusjon 
22.06 Møte med kirurgisk ledelse i SSJ og MIR for koordinering av tilbakemelding  
19.08 Frist for foreløpig tilbakemelding fra foretaksledelsen og fagmiljøene i SSJ og MIR 
26.08 Møte med kirurgisk ledelse i SSJ og MIR – gjennomgang av foreløpig 

tilbakemelding 
27.08 Møte foretaksledelsen  
01.09  Frist for tilbakemelding til Helsetilsynet 

 
Fagmiljøene ved sykehusenhetene i Sandnessjøen og Mo i Rana er gitt anledning til å komme 
med sine egne tilbakemeldinger. 
 
Fagmiljøet i Mo i Rana har ingen kommentarer til den foreløpige rapporten. 
 
Fagmiljøet i Sandnessjøen har gitt tilbakemelding i eget dokument fra involvert 
helsepersonell. 
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Dette er spesifikke tilbakemeldinger fra fagmiljøet i Sandnessjøen, og det er da korrekt at 
dette vedlegges som eget dokument. 
 
Tilbakemelding fra foretaksledelsen er gjennomgått med kirurgisk lederlinje fra Sandnessjøen 
og Mo i Rana 26.08.2021, samt en samlet foretaksledelse 27.08.2021, og kommentarene til 
Helsetilsynets foreløpige rapport, samt de foreslåtte tiltakene ift. kap. 7 i rapporten er avstemt 
med innspill som ble gitt i møtene. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir     Fred A. Mürer 
Administrerende direktør     Medisinsk direktør 
 
 
 
Vedlegg: 
1: Notat fra foretaksledelsen Helgelandssykehuset med 11 vedlegg 
2: Notat fra fagmiljøet i Sandnessjøen med 1 vedlegg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Helgelandssykehuset HF og har derfor ingen signatur. 


