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Helgelandssykehuset 2025 - prosess
Saksdokumentene var ettersendt.

Formål/bakgrunn
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 169-2018 Helgelandssykehuset 2025 utredning av alternativer, endring av mandat i styremøte 19. desember 2018. Styret
fattet følgende vedtak i saken:
1. Styret i Helse Nord RHF viser til endelig vedtak i styresak 105-2016
Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer (styremøte Helse Nord RHF 22.
september 2016) og vedtak i styresak 100-2018 Muntlig informasjon fra adm. dir. i
styremøte 14. desember 2018, herunder punkt 2 Helgelandssykehuset 2025 - kort
informasjon (styremøte i Helgelandssykehuset HF 14. desember 2018).
2. Styret viser videre til den planlagte høringsprosessen ad. rapporten fra den eksterne
ressursgruppen i Helgelandssykehuset HF. Styret er av den oppfatning at endelig
beslutningsgrunnlag for valg av sykehusstruktur og lokalisering må også omfatte
ytterligere vurderinger av flere ulike forhold (herunder punkt 3 i styresak 100-2018 i
Helgelandssykehuset HF).
3. Styret ber om at høringsprosessen i Helgelandssykehuset HF gjennomføres som
planlagt. Deretter vil mandatet eventuelt kunne justeres for å gi Helgelandssykehuset
HF muligheten til å legge frem en mer spisset utredning.
4. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med forslag til justering av
mandat etter at høringsprosessen er gjennomført.
Formålet med dette saksfremlegg er å orientere styret om status i arbeidet med
prosjektinnramming og videreføring av tidligfasen.
Det vises til vedlegget for nærmere informasjon om status i arbeidet.
Konsekvensutredning
I styresak 69-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for arbeidet
- oppfølging av styresak 18-2018 (styremøte 23. mai 2018) fattet styret i Helse Nord RHF
følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat for ekstern ressursgruppe i prosjekt
Helgelandssykehuset 2025 med de innspill som kom frem under behandling av saken.
Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF utarbeider en konsekvensutredning før
det tas beslutning om struktur og lokalisering.

2. Styret ber adm. direktør om å bli holdt orientert om det videre arbeidet med prosjekt
Helgelandssykehuset 2025 gjennom tertialrapporteringen for byggeprosjekter i
helseforetaket.
Oppfølging av vedtakets punkt 1 om konsekvensutredning er diskutert i
styringsdialogen mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF. I liknende
prosjekt er dette håndtert noe forskjellig:
 Før beslutning om lokalisering av nytt sykehus på Nordmøre (Helse Møre og
Romsdal HF), ble det gjennomført konsekvensutredning i tråd med plan- og
bygningsloven for alle tre alternativer.
 Før beslutning om lokalisering av ny struktur i Sykehuset Innlandet HF, ble det
gjennomført en samfunnsanalyse i forkant av beslutning om lokalisering.
Videre håndtering av dette vil bli fulgt opp i tråd med vedtakets punkt 2 til 4 i styresak
169-2018.
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør mener at Helgelandssykehuset HF gjennomfører en grundig og åpen
prosess med å innhente ytterligere informasjon, kompetanse og erfaringer før
anbefaling om fremtidig sykehusstruktur på Helgeland besluttes av styret i
Helgelandssykehuset HF.

Vedlegg:
Tekst mottatt fra Helgelandssykehuset HF 14. februar 2019
Endelig saksfremlegg til styremøte i Helgelandssykehuset HF 26. februar 2019 vil bli
publisert på helseforetakets nettsider - se her: Styremøte i Helgelandssykehuset HF 26.
februar 2019 - saksdokumenter
Referanseliste:
Styresak 5/2019 Helgelandssykehuset 2025. Oppfølging av styresak 100/2018 Muntlig
orientering
Saksfremlegget er publisert på helseforetakets nettsider - se her: Styremøte i
Helgelandssykehuset HF 30. januar 2019 - saksdokumenter

