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Bakgrunn
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 –
videreføring av idéfasen i styremøte 28. februar 2018. Styret fattet følgende vedtak i
punkt 4: Styret ber om at mandat for den eksterne ressursgruppens arbeid legges frem for
endelig godkjenning, tentativt i mai 2018.
Prosjektplan og mandat (se vedlegg 1) skal behandles av styret i Helgelandssykehuset
HF i møte 22. mai 2018. Historikken i behandlingen av prosjektet Helgelandssykehuset
2025, og beslutning om prosjektinnramming før konseptfase, fremgår innledningsvis i
dokumentet. Nedenfor omtales arbeidet med prosjektinnramming som prosjektet.
Prosjektinnramming – plan og mandat
Plan for prosjektinnrammingen i Helgelandssykehuset 2025 er i tråd med vedtak gjort i
Helgelandssykehuset HFs styresak 14/2018. En ekstern ressursgruppe skal foreslå
alternativer for ny struktur og lokalisering for framtidens Helgelandssykehus.
Sammenliknet med tidligere utsendte dokument i Helgelandssykehuset HF er det:
 Foretatt mindre justeringer i mandat og målbeskrivelse.
 Ikke forslått endringer i sammensetning av gruppen. Sak 14/2018 viser hvilke
avveininger som er gjort rundt gruppens sammensetning.
 Utarbeidet resultatmål for prosjektet og laget nærmere plan for fremdrift og
medvirkning i arbeidet.
Nærmere om foreslått mandat
Som prosjektinnramming til konseptfasen skal gruppen utarbeide en rapport med
forslag om tre alternativer til ny sykehusstruktur på Helgeland, og gi en begrunnet
anbefaling av det beste alternativet.
De to forslagene utover 0-alternativet skal være innenfor alternativene gitt av Helse
Nord:
2a:
Stort akuttsykehus med inntil tre distriktsmedisinske senter (DMS)
2b-1: Stort akuttsykehus i kombinasjon med ett akuttsykehus og inntil to DMS
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Resultatmål for prosjektet er beskrevet slik:
1. Gjennomføre en prosjektinnramming som skal gi beslutningsgrunnlag før
konseptfasen. Prosessen skal være preget av åpenhet og involvering, og metodikken
skal beskrives.
2. Beskrive helsefaglige og samfunnsmessige konsekvenser, inkludert transport og
tilgjengelighet, av ulike sykehusstrukturer og lokaliseringer.
3. Beskrive betydningen av demografisk utvikling, ny teknologi, samhandlingsmønster,
nye pasientroller, rekrutteringsutfordringer, nasjonale og regionale krav.
4. Lage en rapport som er basis for beslutningsgrunnlag når styret skal behandle struktur
og lokalisering. Styringsdokument for konseptfasen skrives på bakgrunn av denne
rapporten.
Vurdering av alternativ tilnærming
En kommunal referansegruppe har vært vurdert. Det viktigste er at det etableres en
velfungerende medvirkningsarena der viktige interessenter har anledning til å få innsyn
i ressursgruppens arbeid og komme med sine innspill, og der ressursgruppen får
avstemt sine tanker og vurderinger. En medvirkningsprosess etter denne malen er i tråd
med styrets ønske om en enklere og mindre ressurskrevende prosess.
Styringsgruppen skal ha regelmessige møter med ressursgruppen. Prosjektplanen skal
drøftes med foretakstillitsvalgte før styrebehandling. Tillitsvalgtes medvirkning blir
ivaretatt gjennom dialogmøter og ytterligere dialog gjennom de faste månedlige møtene
med foretakstillitsvalgte.
Det er reist spørsmål i Stortinget knyttet til uro rundt arbeidet med ny sykehusstruktur
på Helgeland. Det vises til vedlegg 2, kopi av brev til Helse- og omsorgsdepartementet.
Brevet omhandler hvordan helseforetaket skal sikre en god og åpen prosess gjennom
regelmessig involvering av eksterne interessenter og dialogkonferanser.
Kostnader knyttet til ekstern ressursgruppe
Budsjettforslag for ressursgruppen og prosjektledelse er på kr 6,5 mill. kroner, hvorav
5,7 mill. kroner i 2018. Kostnadene dekkes av Helgelandssykehuset HF. I sitt innspill til
langsiktig økonomiplan har Helgelandssykehuset HF anmodet om ekstra finansiering for
å dekke deler av beløpet.
Fremdrift
Rapporten fra ekstern ressursgruppe skal legges frem for styret i Helgelandssykehuset
HF i styremøte i mars 2019, og vil komme til styret i Helse Nord RHF i april 2019, se
vedlegg 3.
Medvirkningsprosessen inkluderer to dialogkonferanser for ansatte og to for
primærhelsetjenesten/kommunene.
Brukermedvirkning/medbestemmelse
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF fikk en kort orientering om saken i møte 7.
mai 2018.
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Forslag til prosjektplan og mandat blir behandlet i:
 Drøftingsmøte i Helgelandssykehuset HF 14. mai 2018
 Styringsgruppen for prosjektet 15. mai 2018
 Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud i Helse Nord RHF 22. mai 2018
Referat/protokoll fra møtene legges frem ved møtestart 23. mai 2018. Adm. direktør vil
orientere om eventuelle endringer i styringsdokumentene som følge av forutgående
saksbehandling.
Adm. direktørs vurdering
Forventningen til den eksterne ressursgruppens arbeid er at den skal gi sykehusfaglige
råd, basert på en uhildet betraktning av hva som er det beste for Helgelandsregionen.
Adm. direktør mener at foreliggende prosjektplan og mandat for videre arbeid er et godt
grunnlag for den eksterne ressursgruppens arbeid. Resultat av arbeidet blir et viktig
grunnlag for beslutning om overgang til konseptfasen for Helgelandssykehuset 2025.
Langsiktig sykehusstruktur på Helgeland har stor betydning for utviklingen av
spesialisthelsetjenesten på Helgeland, og den har også stor politisk interesse. Det er av
avgjørende betydning at fremtidige beslutninger tas på et solid helsefaglig grunnlag.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat for ekstern ressursgruppe i prosjekt
Helgelandssykehuset 2025 (ev. med de endringer som kommer frem under
behandling av saken).
2. Styret ber adm. direktør om å bli holdt orientert om det videre arbeidet med prosjekt
Helgelandssykehuset 2025 gjennom tertialrapporteringen for byggeprosjekter i
helseforetaket.
Bodø, den 16. mai 2018
Lars Vorland
Adm. direktør

1. Prosjektplan og mandat for videreføring av tidligfasen for Helgelandssykehuset 2025
2. Kopi av brev til Helse- og omsorgsdepartementet, datert 9. mai 2018
3. Fremdriftsplan
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2018
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