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Styresak 68-2019 Helgelandssykehuset 2025 - status og forespørsel 

om endring av mandat for prosjektinnramming 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Formål/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 69-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern 
ressursgruppe, mandat for arbeidet - oppfølging av styresak 18-2018 i styremøte 23. mai 
2018. Styret fattet følgende vedtak i punkt 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. 
 
Videre har styret i Helgelandssykehuset HF behandlet styresak 38-2019 Helgelandssykehuset 
2025 – orientering om status, inkludert konkurransegrunnlag for samfunnsanalyse i 
styremøte 30. april 2019. Styret i HF-et fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret i 
Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør sende en ny forespørsel til styret i Helse 
Nord RHF om mulighet for avgrensning i mandatet, ihht tidligere henvendelse og svar fra 
Helse Nord RHF. 
 
Adm. direktør i Helgelandssykehuset HF har fulgt opp styrets vedtak i punkt 3 i eget møte 
med Helse Nord RHF, og bedt adm. direktør i Helse Nord RHF vurdere endring av mandatet 
for prosjekt Helgelandssykehuset 2025 slik at alternativ 2 b-1 (stort akuttsykehus med alle 
funksjoner pluss ett akuttsykehus for indremedisin, og inntil to distriktsmedisinske sentre) 
utgår. 
 
Formål med denne styresaken er å orientere styret om status i prosjektet og følge opp 
Helgelandssykehuset HFs forespørsel om å endre mandatet for prosjektinnrammingen. 
 
Videreføring av tidligfasen – ekstern ressursgruppe 
I mandatet for videreføring av tidligfasen heter det bl.a.: 
• Organisering av tidligfasen for Helgelandssykehuset 2025 skal være i tråd med ny 

tidligfaseveileder.  
• Det etableres en ekstern ressursgruppe som skal bidra med helsefaglige utredninger og se 

på effekten for helsetilbudet, inkludert effekten av de samfunnsmessige konsekvensene. 
Styret presiserer at de helsefaglige kriteriene er viktigst. Ressursgruppen utarbeider en 
rapport som er grunnlag for høring. Endelig rapport inngår i beslutningsgrunnlag for 
styret.  

  



 

• Resultatmål for videreføring av tidligfasen: 
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. 

 
Tidsplanen for prosjektinnrammingen for valg av struktur og lokalisering for prosjekt 
Helgelandssykehuset 2025 var satt som følger:  
Endelig rapport ferdigstilles    -  Februar 2019 
Styrebehandling Helgelandssykehuset HF  - Mars/April 2019 
Styrebehandling Helse Nord RHF   -  Mai 2019 
 
Budsjett for arbeidet var satt til 6,5 mill. kroner. 
 
Status 
Prosjekt Helgelandssykehuset 2025 har som ventet fått stor oppmerksomhet både internt i 
helseforetaket, i media og politisk. Den eksterne ressursgruppens rapport har fått kritikk, bl. 
a. for at de samfunnsmessige konsekvensene av en strukturendring ikke er tilstrekkelig 
belyst.  
 
For å få et bedre beslutningsgrunnlag har adm. direktør i Helgelandssykehuset HF anbefalt 
at det settes av ressurser til en analyse og en vurdering av de samfunnsmessige 
konsekvensene av strukturendring i et langsiktig perspektiv (samfunnsanalyse). 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør understreker at det er mange forskjellige vurderinger som må gjøres, når 
beslutning om sykehusstruktur skal fattes.  
 
Adm. direktør er enig i at en samfunnsanalyse vil styrke beslutningsgrunnlaget for fremtidig 
sykehusstruktur på Helgeland. At kommunene får komme med innspill til analysen, vil bidra 
til å styrke legitimiteten av denne. 
 
Helgelandssykehuset HF trenger mer tid for å få et bredere faktagrunnlag, før beslutning om 
fremtidig struktur kan behandles.  
 
Adm. direktør anbefaler derfor at alternativ 2 b-1 (stort akuttsykehus med alle funksjoner 
pluss ett akuttsykehus for indremedisin, og inntil to distriktsmedisinske sentre) ikke tas ut 
av mandatet nå. Det er ønskelig å avvente til samfunnsanalysen foreligger og er vurdert, før 
mandatet for prosjektinnrammingen vurderes endret. 
 
 
 
  



 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i prosjekt Helgelandssykehuset 

2025 og forespørsel fra Helgelandssykehuset HF om endring av mandat for 
prosjektinnramming til orientering. 

 
2. Styret støtter adm. direktørs anbefaling om at alternativ 2 b-1 (stort akuttsykehus med 

alle funksjoner pluss ett akuttsykehus for indremedisin, og inntil to distriktsmedisinske 
sentre) ikke tas ut av mandatet for prosjektinnramming Helgelandssykehuset 2025 nå. 
Samfunnsanalysen må foreligge først og vurderes, før mandatet for 
prosjektinnrammingen vurderes endret. 

 
 
Bodø, den 21. mai 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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