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styresak 104-2016
Bakgrunn
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idéfase kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland, oppfølging av
styresak 136-2015 i styremøte 22. september 2016.

Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret vedtar at det er de fire byene/tettstedene
Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund som sammen med Leirfjord sentrum og
Hemnes sentrum skal utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. Plan for
realisering av et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund i samarbeid med kommunen
legges frem snarest mulig.
Styret har flere ganger blitt orientert om status, senest i styresak 75-2018/3 Oppfølging
av styrets vedtak - status for gjennomføring og forslag til endringer, oppfølging av styresak
132-2017/3 (styremøte 23. mai 2018), der det ble oppgitt at prosess følger av fremdrift i
Helgelandssykehuset 2025 med tilbakemelding til styret 2. halvår 2018.
Nytt DMS på Sør-Helgeland er en oppfølging av samhandlingsreformen fra 2012 og
bygger på mulighetsstudiet Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ Lokalmedisinsk
senter Brønnøysund 2 fra 2014.
P1F

P

Helgelandssykehusets oppfølging
Siden mulighetsstudien i 2014 er prosjektet fulgt opp med følgende rapporter:
• Skisseprosjekt april 2015: Grove beregninger og tegninger på hvordan tjenestene
beskrevet i mulighetsstudiet kan realiseres.
• Konseptfaserapport mai 2016: Sykehusfaglige utredninger. Detaljeringer og
dimensjoneringer av tjenestetilbud og personalressurser.
• Kvalitetssikring av konseptfaserapport juni 2017: En kvalitetssikring av
konseptfaserapporten med tilpassinger mot nye behov og forskrifter.
• Forprosjektrapport juni 2018: Bygningsmessige, utstyrsmessige, tekniske og
kostnadsmessige detaljeringer. Tegninger på romnivå.
DMS: distriktsmedisinsk senter
Se her: Desentraliserte spesialisthelsetjenester/Lokalmedisinsk senter Brønnøysund, rapport 19. desember
2014
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Brønnøy kommune står som utbygger for nytt DMS i Brønnøysund. Utbyggingen
forutsetter langsiktig leieavtale med Helgelandssykehuset HF.

Nybygget for DMS er lokalisert ved eksisterende Brønnøy Helse- og omsorgssenter og
planlegges sammenbygd med dette.
Styret i Helgelandssykehuset HF behandlet i møte 20. juni 2018 styresak 50/2018
Etablering av distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Styret fattet følgende vedtak:

1. Helgelandssykehuset inngår leiekontrakt med Brønnøy kommune for leie av areal
knyttet til den planlagte aktiviteten i Brønnøysund.
2. Administrerende direktør starter prosessen med å rekruttere personell til den
polikliniske virksomheten i distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund (DMS).
3. Styret ber adm. dir. videreføre det gode samarbeidet med kommunene på SørHelgeland om utvikling av tjenestetilbud og rekruttering.
4. Styret ber om en oppdatert økonomisk konsekvensanalyse.
I saken ble forprosjektrapporten for DMS Brønnøysund presentert, og helseforetaket
besluttet å inngå leiekontrakt med Brønnøy kommune for leie av areal knyttet til den
planlagte aktiviteten i Brønnøysund.
Prosjektet er gjennomført i tråd med tidligere styrevedtak og tidligfaseveilederen for
sykehusprosjekter.

Brønnøy kommune er eier av bygget og vil ivareta prosjektledelsen av byggeprosessen.
Helgelandssykehuset HF blir leietaker i det nye bygget, på samme måten som
helseforetaket i dag leier arealer til virksomheten på Sør-Helgeland.
Prosjektets størrelse er ca. 2.450 m 2 nybygg og ca. 350 m 2 ombygging i eksisterende
bygg. Helgelandssykehuset HFs arealbehov er beregnet til ca. 2.000 m 2 .
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Bygget planlegges ferdigstilt i 2020.

Lokalene som skal leies inneholder undersøkelsesrom til poliklinisk virksomhet for en
rekke fagområder, røntgen og konvensjonelt utstyr, CT og ultralyd, rom for cytostatikabehandling og annen infusjonsbehandling. Fødestue og dialyse forblir i eksisterende
lokaler, som oppgraderes.
Prosjektet er kostnadsberegnet til 164,35 mill. kroner. Med tillegg for usikkerhet settes
kostnadsrammen til 180 mill. kroner. Årlig leiekostnad basert på kostnadsdekkende
husleie for Helgelandssykehuset er beregnet til 5,25 mill. kroner pr. år. Endelig husleie
beregnes etter faktisk prosjektkostnad.

Driftskostnader for DMS-et vil delvis motregnes mot ISF 3 -inntekter og sparte
pasientreisekostnader.
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Det er knyttet risiko til om arealbehov er riktig ivaretatt og til kostnadsberegningene.
Styret i Helgelandssykehuset HF har derfor bedt om en oppdatert økonomisk
konsekvensanalyse (jf. styrets vedtak punkt 4 i styresak 50/2018 - se ovenfor).

Helgelandssykehuset HF vil arbeide særskilt med bemanning av DMS-et, slik at dette er
på plass i god tid før ferdigstillelse av bygget.

Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør er fornøyd med at forprosjektet for DMS i Brønnøysund er utredet og klar
til byggestart. Endelig kostnadsoverslag og økonomisk konsekvensanalyse vil
gjennomgås med Helgelandssykehuset HF så snart den foreligger.
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med forprosjekt for
distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å bli holdt orientert om endelig kostnadsoverslag og
økonomisk konsekvensanalyse gjennom tertialrapporteringen for byggeprosjekter i
Helgelandssykehuset HF.
Bodø, den 11. juli 2018
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Styresak 50/2018 Etablering av distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund
- styresak Helgelandssykehuset HF
Vedlegget er publisert på Helse Nord RHFs nettsted - se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 29. august 2018
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ISF: Innsatsstyrt finansiering
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