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Formål
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 2. tertial 2018 for
utbyggingsprosjektene ved Helgelandssykehuset HF (HSYK). Styret ble sist orientert om
byggeprosjektene i HSYK i styresak 91-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2018 (styremøte 20. juni 2018).
Status
Tidligfaseprosjekt – Helgelandssykehuset 2025
Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok i styremøte 22. mai 2018 prosjektplan og
mandat for videreføring av tidligfasen i Helgelandssykehuset 2025. Endelig
sammensetning av den eksterne ressursgruppen ble fastsatt. Ressursgruppen har
gjennomført to møter i 2. tertial 2018, 21. juni og 30. august.
Viktigste aktiviteter siste periode (juli, august):
 Det er gjennomført oppstartmøte vedørende bæreevne.
 Status er gjennomgått av utvidet ledergruppe.
 Det er gjennomført møte i ressursgruppen, og denne følger oppsatt fremdrift.
 Fremdriftsplan er korrigert og fremlagt for styret.
Viktigste aktiviteter i kommende periode (september):
 Avklare prinsipp for følgeevaluering.
 Styringsgruppemøte 7. september 2018.
 Dialogkonferanse internt og eksternt 25. september 2018.
HMS og kvalitet: Ingen hendelser eller avvik er rapportert i perioden.
Økonomi: Godkjent budsjett er ikke korrigert i henhold til ny gjennomføringsmodell. Det
gjøres etter nærmere avtale med byggherre. Sammenstilling av påløpte kostnader
fremgår av tabell 1 nedenfor.
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Tabell 1 – Status for påløpte kostnader tidligfaseprosjekt HSYK 2025, pr. aug. 2018

Pågående byggeprosjekter
Mo i Rana – ny nødstrømsforsyning, oppgradering av operasjonsfløy og ny
sterilsentral
Prosjektets omfang:
Ombygging av to og renovering av to operasjonsstuer med sterilt lager
 Nye personalgarderober og kommandosentral
 Oppgradering tekniske installasjoner og ventilasjon
 Oppussing lokaler forøvrig
Ny sterilsentral:
 Tilbygg nord for vestfløya på tre etasjer
 Broforbindelse 2. etasje mellom operasjon og sterilsentral
 1. etasje møte-/pauserom, verksted, kontor, tekniske rom
 Kulvertforbindelse i underetasjen til sentrallager, tekniske rom og el-aggregat
Følgende aktiviteter er gjennomført siste periode:
 Ferdigstillelse av anbudsdokumenter og utlysning av anbudet
 Evaluering av tilbud
Prognose økonomi: Etter at anbudsprosessen er gjennomført, konkluderer prosjektet
med at kostnadene er høyere enn budsjett godkjent av styret i Helse Nord RHF. I samråd
med Helse Nord RHF dekkes overskridelsen av Helgelandssykehuset HFs egne rammer.
Utvidet budsjettramme med 17 mill. kroner er godkjent av styret i Helgelandssykehuset
HF i styremøte 24. september 2018.
Aktiviteter i kommende periode: Inngåelse av kontrakter med leverandør og oppstart av
grunnarbeid for tilbygg.
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Fremdrift: Tentativ plan viser prosjektperiode pa 29 maneder med foreløpig
ferdigstillelse mars 2021.
HLSH - Mo i Rana - OVERORDNET FREMDRIFTSPLAN
REV. 20.09.2018
Måned:

2018

2019

2020

2021

4 5 6 7 8 9 # 11 #

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 #

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 #

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- Ko ntrakt+samspill
F A S E 1: N ybygg S t e rils e nt ra le n:
- Rigging/Innledende arbeider entr
- B ygging sterilsentral inkl sammeko bl
- Fase 1B , o verfasing ny gassentral
- Teknisk prøvedrift
- Innflytting HLSH
- Fase 1C, fo rberedende arbeider vent, tek. ro m tak
F A S E 2 : O m bygging ga rd+ s t ue 3 o g 4 :
- Utflytting HLSH
- B ygging
- Teknisk prøvedrift
- Innflytting HLSH
F A S E 3 : O m bygging s t ue 1 o g 2 +++:
- Utflytting HLSH
- B ygging
- Teknisk prøvedrift
- Innflytting HLSH

Distriktsmedisinsk senter (DMS) Brønnøysund, tidligfase
DMS Brønnøysund ble behandlet av styret i Helgelandssykehuset HF i styremøte 20. juni
2018, hvor Helgelandssykehuset HF fikk fullmakt til å inngå leiekontrakt med Brønnøy
kommune, samt starte prosess med organisering og etablering av DMS. Styret i Helse
Nord RHF tok informasjonen til orientering, jf. styresak 106-2018 Helgelandssykehuset
2025 - plan for realisering av et DMS1 i Brønnøysund, oppfølging av styresak 104-2016
(styremøte 29. august 2018).
Arbeidet med budsjett pågår i samarbeid med eksternt konsulenthus, og skal behandles
av styret i Helgelandssykehuset HF i styremøte 24. oktober 2018.
Utkast til prosjektorganisasjon ble presentert til foretakstillitsvalgte 7. september 2018
og skal behandles av styret i Helgelandssykehuset i styremøte 24. oktober 2018.
Adm. direktørs vurdering
Det er for tidlig å kommentere fremdriften i den eksterne ressursgruppens arbeid i
prosjekt Helgelandssykehuset 2025. Adm. direktør vil holde styret orientert om
fremdriften i kommende tertialrapporter.
Adm. direktør konstaterer at kostnadene til oppgradering av operasjonsstuer blir
høyere enn ventet, og at avviket dekkes av interne rammer i Helgelandssykehuset HF.
Det er gledelig at grunnarbeidene kommer i gang i 3. tertial 2018.
Adm. direktør er fornøyd med at arbeidet med forprosjektet for DMS i Brønnøysund har
god fremdrift.

1

DMS: distriktsmedisinsk senter
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2018 om byggeprosjekter i
Helgelandssykehuset HF til orientering.
Bodø, den 12. oktober 2018
Lars Vorland
Adm. direktør

Utrykte vedlegg:
1. Statusrapport prosjekt operasjonsstue
2. Månedsrapport Idéfase Helgelandssykehuset 2025
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel
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