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Styresak 116-2020:  Nye Helgelandssykehuset – konseptfase steg 0 - 

styringsdokument 

 
Formål 
Saken gjelder godkjenning av styringsdokument for konseptfasen steg 0 for prosjekt 
Nye Helgelandssykehuset.  
 
Sammenheng med strategisk plan og grunnleggende verdier 
Modernisering av sykehusbyggene i regionen har vært en del av langsiktig plan siden 
helsereformen i 2002. For å sikre et likeverdig og godt tilbud til hele regionens 
befolkning, må vi ha trygghet for at bygg og infrastruktur er av tilfredsstillende kvalitet, 
og ikke forringes over tid. Helgelandssykehuset står foran relativt store investeringer, 
særlig i Sandnessjøen hvor sykehuset har en lite tilfredsstillende teknisk tilstand. I 
forkant av beslutning om investeringer i bygg, er det vedtatt1 å endre 
sykehusstrukturen i denne delen av regionen. 
 
Historikk 
Sykehusstrukturen på Helgeland har vært diskutert i flere tiår. Diskusjonene startet 
allerede mens Nordland Fylkeskommune eide sykehusene. Hovedargumentene for 
ønsket om å endre strukturen har alltid vært de samme: Rekruttering av fagpersoner, 
utvikling og stabilisering av sterke fagmiljøer. 
 
I 20132 gav styret i Helse Nord RHF styret i Helgelandssykehuset HF oppdraget med å 
videreutvikle sykehustilbudet på Helgeland.  Mandat for idéfasen ble behandlet i styret i 
desember 20153. Anbefaling om struktur og lokalisering ble behandlet i desember4 
2019. 
 
Mandat for konseptfasen ble gitt i foretaksmøtet 5. februar 2020 mellom Helse Nord 
RHF og Helgelandssykehuset HF, foretaksmøtesak 9-2020 Helgelandssykehuset 2025 – 
struktur og lokalisering hvor protokollen lyder: 
 
1. Foretaksmøtet i Helgelandssykehuset HF viser til vedtak i foretaksmøte i Helse Nord RHF 27. 

januar 2020, jf. styresak 137-2019 Helgelandssykehuset 2025 – struktur og lokalisering 
(styremøte i Helse Nord RHF 18. desember 2019).  
 

2. Foretaksmøtet ber Helgelandssykehuset HF om å følge opp vedtaket i foretaksmøte i Helse 
Nord RHF i tett samarbeid med Helse Nord RHF.» 

                                                        
1 Styresak 137-2019 – styremøte 18. desember 2019 
2 Styresak 37/2013-3 – styremøte 21. mars 2013 
3 Styresak 136-2015 – styremøte 16. desember 2015 
4 Styresak 137-2019 – styremøte 18. desember 2019 



 

Informasjon om innspill til konseptfasen ble behandlet i februar 20205, og mars 20206.  
   
Beslutningsgrunnlag 
Styringsdokumentet er behandlet i styret i Helgelandssykehuset HF 27. aug. 2020, 
styret, se vedlegg 1. Behandlingen av saken ble overført via strømmetjeneste, og opptak 
er tilgjengelig på foretakets hjemmesider. Styrets vedtak lyder:  
 
Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar mandat og styringsdokument for konseptfasens steg 0, 
med de kommentarer og synspunkt som fremkom i møtet.  
 
Endringene i styringsdokumentet som er gjort i vedlegg 1 er: 
 
 Nytt kapittel 4.7: Endring i Helgelandssykehuset HFs vedtekter 25. mars 2020, som 

peker på HN RHFs styresak 34-2020 som konkluderer med at ... endring i vedtekter 
gjøres når konseptfasen er gjennomført og endelig lokalisering av sykehuset i 
Sandnessjøen og omegn er besluttet. 
 

 Henvisning til ledelsessystem er flyttet fra kap. 4.8 til kap. 4.9. 
 

 Formuleringene i kap. 5.3 Effektmål er oppdatert med små justeringer. Det er lagt 
inn et eget punkt 2g) om at Pasienter og pårørende skal sikres opplæring av god 
kvalitet i Helgelandssykehuset. 
 

 Områdene som styret i Helse Nord RHF skal behandle og vedta er skrevet inn i 
teksten, og også oppdatert i figur 10.  

 
 Det er presisert at siling av tomtevalg også skal baseres på … prosjektets målhierarki 

der det er relevant. 

 
 Kap. 11.1 Milepælsplan er oppdatert slik at den samsvarer med beslutningsmatrisen 

i kap. 10.2. I tillegg er det gjort en vurdering av høringsprosess og tidspunkt for 
behandling i styremøter av tomteutredningen, beskrevet i kap. 7.2.5.1 

 
 
Faseinndeling  
Det vises til styresak 18-2020 i Helse Nord, 26.2.2020. Vedtaket om å endre fra tre til to 
somatiske sykehus gjør at faglig strategisk utviklingsplan og dimensjonering må 
oppdateres.  
 
Dette arbeidet krever omfattende involvering og medvirkning før konseptfasens steg 17 
kan startes. Konseptfasen for Nye Helgelandssykehuset blir derfor slik (ref. fig. 1): 
  

                                                        
5 Styresak 18-2020 – styremøte 26. februar 2020 
6 Styresak 34-2020 – styremøte 25. mars 2020 
7 Se veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter, vedtatt i styret i Helse Nord RHF i sak 98-2017 – 
styremøte 27. september 2017 



 

 Konseptfase steg 0: Forberede konseptfase 
 Konseptfase steg 1: Hovedprogram og alternativvurdering 
 Konseptfase steg 2: Valg av utdyping av hovedalternativ 

 

 
Figur 1 – Faseinndeling 
 
 
Konseptfasen steg 0 
Konseptfasens steg 0 inneholder følgende hovedaktiviteter med tilhørende leveranser:  
 
 Verifisere målbildet 
 Oppdatere faglig strategisk utviklingsplan og dimensjonering 
 Oppdatere analyse for økonomisk bærekraft og plan for gevinstrealisering 
 Utarbeide og verifisere kriterier for valg av alternativer  
 Forberedende aktiviteter bygg og tomt 
 Oppdatere styringsdokument 

For mer detaljert beskrivelse av konseptfasens steg 0, vises til vedlegg 1, kapittel 7.2. 
 
 
Avgrensing  
Protokoll fra foretaksmøte mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF 
27. januar 2020, har stadfestet styrets vedtak i sak 137-2019 som lyder:  
 
2. Strukturen på det somatiske tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset skal baseres på 

modellen med ett sykehus som etableres på to lokasjoner som følger:  
 
a) Helgelandssykehuset Sandnessjøen etableres som helseforetakets hovedsykehus med 
følgende funksjoner: Akuttsykehus med indremedisin med akuttberedskap, generell 
kirurgi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i 
vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset). Det foreslås videre at Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen skal ha urologi, plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk 
medisin, og øre-nese-hals som krever sengekapasitet.  
 



 

b) Helgelandssykehuset Mo i Rana etableres som akuttsykehus: Indremedisin med 
akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, ortopedi med akuttberedskap, 
fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med 
Nordlandssykehuset HF).  
 
c) DMS i Brønnøysund planlegges som forutsatt.  

Helseforetakets hovedkontor og ledelse legges til hoved-sykehuset i Sandnessjøen. 
 
Vedtaket innebærer at organisasjons- og ledelsesstrukturen i Helgelandssykehuset HF 
må endres. En gjennomgående organisering og ledelse er en viktig forutsetning og 
suksessfaktor for prosjektet i sin helhet, og for å møte de økonomiske utfordringene i 
årene som kommer. Etter planen skal ny organisering være iverksatt fra årsskiftet 
2020-2021.  
 
Helseforetaket har i dag gjennomgående ledelse innenfor prehospitale tjenester, 
eiendom og administrasjon. Når denne prosessen er avsluttet vil helseforetaket ha en 
ensartet organisering. 
 
Arbeidet med endring i organisasjons- og ledelsesstrukturen er en viktig premiss for, 
men ikke del av, prosjekt Nye Helgelandssykehuset. 
 
Avhengigheter 
Den faglige utviklingsplanen må hensynta flere grensesnitt: 
 
 DMS8 Brønnøysund inngår i arbeidet med faglig strategisk utviklingsplan og 

oppdatering av bærekrav for det nye Helgelandssykehuset. Fram til oppstart skal 
det utarbeides driftsmodell samt bygges en struktur for aktiviteten som er planlagt i 
DMS-et.  
 

 Det skal utarbeides en plan for poliklinisk tilbud i Mosjøen, herunder styrking av 
tilbudet for psykisk helse. Dette arbeidet skal skje i samarbeid med Vefsn kommune. 
 

 Oppgavefordeling innenfor Helse Nord sin struktur og de vurderinger som kommer 
frem i styresak 137-2019 setter rammer og gir muligheter for utvikling av det 
faglige innholdet Nye Helgelandssykehuset. Eventuelle beslutninger som kan endre 
på oppgavefordelinger eller pasientstrømmer regionalt skal forelegges Helse Nord 
RHF for godkjenning.  

 
Kriterier for valg av alternativer i konseptfasen steg 1 og 2 
Kriterier for valg av løsningsalternativ i konseptfasens steg 1 må sees i sammenheng 
med prosjektets målhierarki. Tabell 1 viser veilederens eksempler på kriterier for valg 
av alternativ og prosjektets effektmål.  
 
  

                                                        
8 DMS: Distriktsmedisinsk Senter 



 

Kriterier iht veileder for tidligfasen i 
Sykehusbyggprosjekter 

Nye Helgelandssykehusets effektmål 

Kvantitative – prissatte effekter 
Effektiv drift, driftsøkonomiske gevinster Helgelandssykehuset HF er et ressurs- og 

kostnadseffektivt sykehus 
Investeringskostnad, økonomisk 
bæreevne og finansielt handlingsrom 

Kvalitative – ikke prissatte effekter 
Pasientsikkerhet og arbeidsmiljø Forbedre pasientens helhetlige 

tjenestetilbud på Helgeland 
Pasienten mottar god kvalitet på 
pasientbehandlingen i 
Helgelandssykehuset HF 

Rekruttering og fag- og 
kompetanseutvikling 

Helgelandssykehuset HF er en attraktiv 
arbeidsplass med stabilt fagmiljø og riktig 
kompetanse  
Helgelandssykehuset HF er tilrettelagt for 
utdanning, forskning og 
kompetanseutvikling 

Byggets kvalitet, fleksibilitet og elastisitet Helgelandssykehuset HF har effektive, 
funksjonelle og bærekraftige sykehusbygg 

Bærekraft i form av ytre miljø, CO2 
utslipp 

Helgelandssykehuset HF ivaretar 
målsetting innenfor grønt sykehus 

Tabell 1 – Kriterier for valg av alternativer i konseptfasen del 1 
 
I konseptfasens steg 0 skal kriterier for valg av alternativ verifiseres. Dette inkluderer 
også metode for vekting mellom alternativene. Tabell 1 benyttes som utgangspunkt for 
videre bearbeiding og verifiseringen. Det skal i tillegg vurderes tilleggskriterier som for 
eksempel konsekvenser for eksisterende drift og interimperioden.  
 
Organisering og ansvar 
Prosjekteier og ansvarlig for utvikling og gjennomføring av prosjektet er styret i 
Helgelandssykehuset HF. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med Helse Nord RHF.  
 
Prosjektet blir satt opp med to «spor»:  
 Utviklingsorganisasjon under ledelse av prosjektdirektør utvikling i 

Helgelandssykehuset HF 
 Utbyggingsorganisasjon under ledelse prosjektsjef utbygging i Sykehusbygg HF 

Utviklingsorganisasjonen blir premissgiver og kravstiller til utbyggingsorganisasjonen. 
Både prosjektdirektør utvikling og prosjektsjef utbygging skal rapportere til 
styringsgruppen.  
 
Overordnet organisasjonskart følger av figur 2 nedenfor:  
 



 

 
Figur 2 – Overordnet organisasjonskart 
 
Rollebeskrivelser 
Helgelandssykehuset HFs utviklingsorganisasjon har ansvar for å: 
 Gjennomføre organisasjonsutviklingsprosesser og større administrative 

driftsrelaterte endringer som konsekvens av ny sykehusstruktur. 
 Definere virksomhetens behov gjennom funksjonelle og tekniske krav innenfor 

prosjektets rammer i takt med byggeprosjektets prosjektutvikling.  
 Informasjon til og drøfting i etablerte fora i Helgelandssykehuset HF sin ordinære 

styringslinje.  
 Koordinere deltakelse fra Helgelandssykehuset HF i medvirkning og samhandling 

med utbyggingsorganisasjonen. Inkludert forankring av tiltak og løsninger.  
 Tett dialog med driftsorganisasjonen for å ivareta interimperioden. Det må sikres 

utvikling i sykehuset i dagens drift parallelt med utviklingen av den nye 
organisasjonen. 

 Utarbeide og følge opp planer for gevinstrealisering basert på valgt konsept for nye 
bygg, herunder organisasjonsutvikling. I dette inngår ansvar for å utvikle og etablere 
driftskonsepter, inklusive bemanningsplaner som basis for de driftsøkonomiske 
beregningene.  

Sykehusbygg HFs prosjektsjef utbygging vil ha ansvar for å: 
 Lede prosessen med å planlegge, prosjektere og gjennomføre selve byggeprosjektet 

innenfor prosjektets rammer.  

Kompetansen i utbyggingsorganisasjonen tilpasses prosjektets ulike faser. 
 
Helse Nord RHF vil være representert i styringsgruppen. Det vises til vedlegg 1, kapittel 
9 for nærmere detaljer om organisering av prosjektet.  
 



 

Økonomiske rammer 
Ved rullering av langsiktig investeringsplan9 ble investeringsrammen for Nye 
Helgelandsykehuset justert i tråd med premissene for 2-sykehusmodellen. Fra styresak 
82-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024 – inkl. rullering av investeringsplan 2021-
2028 (styremøte 25. juni 2020) hitsettes:  
 
I styresak 137-2019 Helgelandssykehuset 2025 - struktur og lokalisering (styremøte 18. 
desember 2019) (..) vedtok styret et nytt sykehus i området Sandnessjøen/omegn, og at 
sykehuset i Mo i Rana skal lokaliseres ved nåværende bygningsmasse. I tråd med de 
økonomiske forutsetningene for denne beslutningen er investeringsrammen foreløpig 
justert til 2,5 mrd. kroner (p85), hvorav 2 mrd. foreløpig er lagt til Helgelandssykehusets 
ramme. Tallet forutsetter lånetilsagn fra HOD og vil vurderes på nytt etter konseptfasen. 
 
Det er satt av 10 millioner kroner for 2021 til prosjektet. I denne summen ligger avtalen 
med Sykehusbygg HF, diverse konsulentbistand i forbindelse med økonomiske 
bærekraftanalyser og oppbygging av prosjektorganisasjonen. 
 
Underveis i prosjektutviklingen vil det være nødvendig å frigjøre ressurser fra klinikken 
for å sikre medvirkning gjennom arbeidsgrupper med mer.   
 
Fremdrift 
Arbeidet med steg 0 vil pågå frem til juni/august 2021, se fig. 3. Det er nødvendig å 
bruke tilstrekkelig tid for å sikre organisasjonens eierskap til:  
 
 Den faglige utviklingsplanen  
 Overordnet risikovurdering 
 Bærekraftsanalysene 
 Effekt- og resultatmål, plan for gevinstrealisering 
 Kriterier for valg at alternativer 
 Kriterier for valg av tomt 

 

 
Figur 3 – Overordnet fremdriftsplan – konseptfase 
 
Arbeid med oppdatering av tilstandsanalyse for bygg pågår. Tidslinjen tar høyde for tid 
til kvalitetssikring både internt og av ekstern part. 
 
Overordnet tidslinje vurderes som stram. Vedtatt konseptfaserapport er grunnlag for 
søknad om lånefinansiering, hvor tidsfrist er pr. 15. desember hvert år. Forsinkelser på 

                                                        
9 Styresak 82-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - inkl. rullering av investeringsplan 2021-2028 



 

få måneder kan medføre at prosjektet forsinkes med et helt år. Det vises til vedlegg 1, 
side 30, figur 8 for nærmere detaljer om milepælsplan. 
 
Medvirkning og beslutningsmatrise 
I tråd med foretaksprotokoll fra 27. januar 2020 (vedlegg 2) skal utviklingen av Nye 
Helgelandssykehuset skje i nært samarbeid med Helse Nord RHF.  
 
Helse Nord RHFs involvering blir ivaretatt både med løpende dialog mellom adm. 
direktører og styreledere i begge helseforetak, jevnlige oppfølgingsmøter, samt ved at 
Helse Nord RHF blir representert i styringsgruppen.  
 
Styringsdokumentet er behandlet i drøftingsmøte i Helgelandssykehuset HF 24. august 
2020. Innspill og protokoll er vedlegg 3a og 3b til dette saksfremlegg. 
 
Styringsdokumentet er drøftet med konserntillitsvalgte og –verneombud i Helse Nord 
15. september 2020, hvor det er protokollført:  
 
1. Partene slutter seg til styringsdokumentet for konseptfase – steg 0 for prosjekt Nye 

Helgelandssykehuset, med de innspill som kom frem under behandling av saken.  
 

2. Partene er enige om at følgende punkter bør presiseres fordi de er kritiske 
suksessfaktorer for å holde tidsplanen: a. Det må fremgå i styringsdokumentet hvor og 
hvordan medvirkning konkret skal finne sted.  b. Det forutsettes at utarbeidelsen av 
mandater til arbeidsgrupper gjøres i samarbeid og drøftes med foretakstillitsvalgte i 
Helgelandsykehuset HF, og at det fremgår i drøftingsprotokollene hva partene er enige 
og uenige om.  

 
3. Partene forutsetter at styringsdokumentet oppdateres før beslutning om overgang til 

steg 1, og legges frem til drøfting med KTV/KVO i forkant av styrebehandling i Helse 
Nord RHF.  

 
4. Partene forutsetter at det videre arbeid gjennomføres i nært samarbeid med 

tillitsvalgte og vernetjenesten i Helgelandssykehuset HF.  
 

5. KTV/KVO ber om representasjon i styringsgruppen for Nye Helgelandssykehuset, i tråd 
med tidligere praksis i tidligfase av byggeprosjekter. 

 
 
Konserntillitsvalgte har foreslått følgende presiseringer i styringsdokumentet: 
 
 Pkt. 7.2.4, matrise med effektmål: Godt arbeidsmiljø bør tilføyes i beskrivelsen både 

under kategorien Pasientsikkerhet og arbeidsmiljø og Rekruttering og fag- og 
kompetanseutvikling. Se også tabell 1 i styresaken. 

 
 Pkt. 9.2.7, arbeidsgrupper: Mandat for arbeidsgruppene bør drøftes med tillitsvalgte, 

og de tillitsvalgte bør delta i alle arbeidsgruppene. 
 
Beslutningsmatrisen i tabell 2 viser hvilke saker som skal forelegges styret i Helse Nord 
RHF for endelig beslutning. 



 

 
 

 
Tabell 2 - Beslutningsmatrise 
 
Adm. direktørs vurdering 
Det er, ikke uventet, stor offentlig oppmerksomhet om prosessen rundt Nye 
Helgelandssykehuset. Det er heller ikke uventet at vedtaket om at strukturen på det 
somatiske tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset skal baseres på modellen med ett sykehus 
som etableres på to lokasjoner … skaper intern usikkerhet og kilde til uro så vel som 
ekstern debatt.  
 
Det er derfor av avgjørende betydning at en tydelig plan og fremdriftsplan 
kommuniseres og gjennomføres. Dette med et særlig fokus på befolkningen, pasienter 
og pårørende og deres behov for å oppleve seg ivaretatt med hensyn til trygge og 
likeverdige tjenester i hele prosjektperioden med utvikling av det nye 
Helgelandssykehuset. 
 
Arbeidet med å planlegge og beslutte hvordan den faglige fordelingen av de somatiske 
tjenestene skal være mellom sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana er en viktig del av 
Fase 0 i konseptfasen. 

Leveranse

H
else- og 

om
sorgsdepartem

entet

H
N

 RH
F Styre

H
elgelandssykehuset H

F styret

Brukerutvalg

Foretakstillitsvalgte

Referansegruppe

Fylkesting

Kom
m

unestyrer

Oppnevning av prosjektdeltakere med mandat for steg 0 O O O O O O O
Helhetlig risikoanalyse V V O D O O O
Verifisere målbildet V V O D O O O

Oppdatere faglig strategisk utviklingsplan/dimensjonering
Forutsetningsnotat simulering alternative virksomhetsmodeller O O O O
Framskriving, del 1-samlet O O O O
Analyse, innsikt, trender O O O O
Simulere ulike virksomhetsmodeller inkludert konsekvenser og tiltak O O O O O
Evaluering og innstilling O O O O O
Samlet rapport, grunnlag styrebehandling V V O D O O

Oppdatere analyser for økonomisk bærekraft og plan for gevinstrealisering
Forutsetningsnotat simulering alternative virksomhetsmodeller O O O O
Simulering analyser for økonomisk bærekraft på overordnet nivå O O O O
Simulering ulike virksomhetsmodeller mht økonomisk bærekraft O O O O
Oppdatert analyse for økonomisk bærekraft, rapport V V O D O
Plan for gevinstrealisering V V O D O

Kriterier for valg av (løsnings)alternativ i konseptfase steg 1
Kvantitative og kvalitative kriterier inkludert vekting V V O D O

Forberedende aktiviteter bygg og tomt
Oppdatert tilstandsanalyse eksisterende bygg O O O O
Forutsetningsnotat tomt O O O O O O O
Tomtesøk O O O O O O O
Tomteutredning V V O D O H H

Oppdatert styringsdokument for konseptfasens steg 1 V V O D O O O

V= Vedtak, D= Drøfting, H= Høring, O= Orientering



 

Sentrale deler av dette er allerede besluttet. I foretaksprotokoll fra 27. jan. 2020 har 
statsråden presisert at: 
 
 Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal etableres som hoved-sykehus med følgende 

funksjoner: Akuttfunksjoner innenfor indremedisin og generell kirurgi, 
fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi. Det foreslås videre at 
enheten skal ha urologi, plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk 
medisin og øre-nese-hals som krever sengekapasitet. 
 

 Helgelandssykehuset i Mo i Rana skal etableres som akuttsykehus innenfor 
indremedisin, generell kirurgi og ortopedi, fødeavdeling, anestesi, 
laboratoriefunksjon og radiologi. 

Parallelt med detaljering av funksjonsdelingen mellom Sandnessjøen og Mo i Rana, skal 
det utarbeides og verifiseres kriterier for hva som skal vektlegges når fremtidige valg av 
alternativer skal finne sted. Uten en god prosess i forkant, er det risiko for at fase 1 og 2 
i konseptfasen blir tidkrevende. 
 
Utbyggingsorganisasjonen starter forberedende arbeider for aktivitetene rundt bygg og 
tomt, arbeidet med oppdatering av tilstandsanalyser pågår allerede. Oppdatering av 
analysene av økonomisk bærekraft og plan for gevinstrealisering er også en viktig del 
av grunnlagsmaterialet som videre beslutninger skal bygges på. 
 
Det fremgår av beslutningsmatrisen at flere delleveranser skal godkjennes av styret i 
Helse Nord RHF: 
 
 Helhetlig risikoanalyse 
 Verifisering av målbildet  
 Rapport med oppdatert faglig utviklingsplan/dimensjonering 
 Oppdatert analyse for økonomisk bærekraft og gevinstrealiseringsplan 
 Kvantitative og kvalitative kriterier, inklusive vekting, for valg av alternativer som 

skal videreføres i fase 1 av konseptfasen. 
 Tomteutredningen 

 
I utgangspunktet kan det fremstå som at 3 år for den samlede konseptfasen er lang tid. 
Adm. direktør mener at et grundig arbeid med fase 0 er avgjørende for eierskapet til 
felles mål og kriteriene som skal ligge til grunn for valg som skal treffes ved kommende 
milepæler i fase 1 og 2.  
 
Adm. direktør slutter seg til at det legges opp til at resultatmålene for «kvalitet og 
kostnad» skal likestilles, og prioriteres foran «tid». Målet er at er at søknad om lån skal 
behandles høsten 2023. 
 
Ledelsen i Helgelandssykehuset HF skal flyttes til Sandnessjøen. Dette vil være et av de 
første synlige endringer som viser befolkningen at beslutningen om at hoved-sykehuset 
skal ligge i Sandnessjøen. Adm. direktør i Helgelandssykehuset HF og nærmeste ledelse, 
vil av naturlige årsaker få flere arbeidsdager i Sandnessjøen/Mosjøen/Brønnøysund i 
tiden fremover, som følge av endringene som skal finne sted. Prosjektdirektøren har 



 

kontorsted Sandnessjøen. I følge Helgelandssykehuset HFs egen plan, skal ny 
organisering være besluttet innen årsskiftet 2020-2021.  
 
Adm. direktør vil følge opp det videre arbeidet gjennom i styringsdialogen med 
Helgelandssykehuset HF.  Styret vil få jevnlige oppdateringer gjennom tertialrapporter. 
 
Adm. direktør mener at det fremlagte styringsdokumentet, med de endringer som er 
foreslått i saksfremlegget, inneholder de riktige aktivitetene for å gjennomføre fase 0 av 
konseptfasen. Ved overgang til fase 1, vil styringsdokumentet bli oppdatert og komme 
tilbake til styrets bord. 
 
 
 
Styret inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til styringsdokumentet for konseptfase – steg 0 

for prosjekt Nye Helgelandssykehuset HF, med de endringer som kom frem under 
behandling av saken. 

 
2. Styret forutsetter at styringsdokumentet oppdateres før beslutning om overgang til 

steg 1, og legges frem til drøfting med KTV/KVO i forkant av styrebehandling i Helse 
Nord RHF. 

 

3. Styret forutsetter at det videre arbeid gjennomføres i nært samarbeid med 
tillitsvalgte og vernetjenesten i Helgelandssykehuset HF. 

 

 
 
Bodø, 21. september 2020 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg 
1. Styresak 137-2019 – Helgelandssykehuset 2025 – Struktur og lokalisering 
2. Protokoll fra foretaksmøte mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord 

RHF, 27. januar 2020. 
3. Innspill til drøftingsmøte i Helgelandssykehuset HF 24. august 2020 
4. Protokoll fra drøftingsmøte i Helgelandssykehuset HF 24. august 2020 


