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Vår ref.:     
2023/24 

Referent/dir.tlf.: 
Hege Brønlund 
 

Sted/Dato: 
Teams, 19.01.2023 

 

Møtetype: Styremøte  

Møtedato: 19. januar 2023 kl 17.00 – 18.50 

Møtested: Teams 

 
Tilstede: 

Navn:  

Arne Benjaminsen styreleder 

Andrine Solli Oppegaard nestleder 

Jonne Kalstad styremedlem 

Laila Brundvold styremedlem 

Bjørn Olsen styremedlem 

Maiken Bjørkan styremedlem 

Henrik L. Henriksen styremedlem 

Marit Wisthus styremedlem 

Elisabeth Benum styremedlem 

Hanne Marthe Drevvatn styremedlem 

Anne Lise Brygfjeld observatør fra Brukerutvalg 

 
Forfall: 

Navn:  

Ole Henrik Bjørkmo Lifjell styremedlem  

 
 

Administrasjon:  

Hanne Frøyshov konst. adm. direktør  

Elin Grønvik konst. sykepleiefaglig direktør 

Rose Rølvåg konst. klinikksjef kirurgi 

Beate Aspdal konst. org. dir. 

Pål Madsen klinikksjef prehospital 

Mette Horsberg kommunikasjonssjef 

Hege Brønlund styresekretær 
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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.  
 
 
4/2023: Godkjenning av saksliste 
 
Vedtak: 
Sakslisten godkjent. 
 
5/2023: Alternerende stenging fødeavdelinger 
 
Vedtaksforslag fra konst. adm. dir. Hanne Frøyshov: 
1. Styret i Helgelandssykehuset tar situasjonen med mangel på personell med riktig 

kompetanse for bemanning av fødeavdelingene nasjonalt, regionalt og på Helgeland til 
etterretning. 

2. Styret i Helgelandssykehuset anerkjenner at ulempen noen av de fødende vil få med 
denne løsningen kan være belastende for den enkelte. Dette har også veid tungt i 
styrets vurderinger. Det er likevel viktig at kvaliteten for alle fødende og også 
økonomien for hele foretaket tas hensyn til i beslutningsprosessen. Saken er nå grundig 
belyst og det fremkommer at de kompenserende tiltakene som er iverksatt på en god 
måte ivaretar de fødende som får lenger reisevei i perioden med alternerende stenging. 

3. Styret i Helgelandssykehuset tar den vanskelige avveiningen vedrørende fødetilbudet 
alvorlig. Det vektlegges at 8+8 uker alternerende stenging vil øke kvaliteten i åpen 
periode fordi det blir færre uker med vikarer og risiko for at en av fødeavdelingene må 
stenge utenom den planlagte perioden pga bemanningsmangel reduseres. Uten den 
betydelige kostnadsbesparelsen tiltaket gir vil det måtte settes inn tiltak som får større 
konsekvenser for pasienter enn dette tiltaket har for å komme i økonomisk balanse slik 
vår eier krever.  

4. Det vises til begrunnelsen i vedtakspunkt 2 og 3. Styret i Helgelandssykehuset vedtar 8 + 
8 uker alternerende stenging av fødeavdelingene og fødestuen for sommeren 2023.  

5. Styret i Helgelandssykehuset forutsetter at kompenserende tiltak for å sikre trygge 
fødetilbud som er skissert i saken iverksettes som planlagt 

6. Styret i Helgelandssykehuset ber administrasjonen om å gjennomføre en evaluering av 
ordningen høsten 2023 med involvering av brukere, fagmiljø, verneombud og 
tillitsvalgte. 

 
Nytt vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen: 

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar videreføring av dagens ordning med 
alternerende stenging av fødeavdelingene og fødestuen med 4 + 4 uker. 

 
Vedtak: 
1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar videreføring av dagens ordning med 

alternerende stenging av fødeavdelingene og fødestuen med 4 + 4 uker. 
 



 

 
 
6/2023: Eventuelt 
 

1. Styremøtet 22. februar 2023 utvides til kl 16.00 og avholdes i Mo i Rana 
2. Helgeland Rehabilitering – orientering om status i saken  

 
 
Vedtak: 
Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering 


