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Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 14.3.2013 
 

Styresak 37-2013/3 Helgelandssykehuset HF, struktur – 

informasjon 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Det vises til adm. direktørs orientering til styret i Helse Nord RHF, den 6. februar 2013, 
jf. styresak 7-2013/2 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer, siste 
strekpunkt. 
 
Adm. direktør vil nå be Helgelandssykehuset HF om å konsekvensutrede hvordan 
helseforetaket vil påvirkes av de eksterne endringene som gjør seg gjeldende nå og 
fremover. 
 
For nærmere informasjon om bakgrunn vises til vedlagt utkast til mandat for utredning 
av fremtidig somatisk sykehusstruktur for Helgelandssykehuset HF. 
 
Helgelandssykehuset HF organiserer selv, hvordan utredningsarbeidet skal organiseres. 
Det forutsettes at tillitsvalgte og vernetjenesten involveres tidlig i dette arbeidet, og at 
deres representanter deltar i arbeidet. 
 
Medbestemmelse 
Utredning av fremtidig somatisk sykehusstruktur for Helgelandssykehuset HF, mandat ble 
drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 14. 
mars 2013 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar mandatet for utredning av fremtidig somatisk sykehusstruktur for 

Helgelandssykehuset HF til orientering. Mandatet skal legges til grunn for denne 
utredningen. 

 
2. Partene ber Helgelandssykehuset HF om å sørge for at tillitsvalgte og vernetjenesten er 

representert i arbeidet med utredningen. Videre forutsetter partene at tillitsvalgte og 
vernetjenesten gis tilstrekkelig tid og ressurser til å ivareta reell medvirkning og 
medbestemmelse. Det må gjennomføres drøfting og AMU-behandling før 
styrebehandling i helseforetaket. 
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Protokolltilførsel fra LO Stat: 
 
KTV fra LO Stat mener det vil være fornuftig å invitere inn ett representativt antall 
tillitsvalgte fra aktuelle berørte kommuner i det arbeidet som skal settes i gang. Jeg viser 
her til samarbeidsavtalen mellom KS, Spekter og arbeidstakerorganisasjonene 
Fagforbundet, Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Delta, som ett utgangspunkt for 
deltakelse i utredningen. 
 
Kari B. Sandnes /s/ 
 
 
 
Vedlegg: Utredning av fremtidig somatisk sykehusstruktur for  
  Helgelandssykehuset HF, mandat – utkast 
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Utredning av fremtidig somatisk sykehusstruktur for Helgelandssykehuset HF, 
mandat – utkast  
 
Bakgrunn: 
Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med kommunene, samt styrke forskning, 
fagutvikling og utdanning. Oppdragsdokument 2013. 
 
Helgelandssykehuset HF betjener i underkant av 80 000 mennesker og dekker 
geografisk hele Helgeland. Den somatiske sykehustjenesten består i dag av 3 mer eller 
mindre likeverdige lokalsykehus og et spesialisthelsesenter. Strukturen medfører mange 
vaktsjikt for legespesialister og relativt små og sårbare fagmiljøer. Estimater tyder på at 
Helgelandssykehuset HF i løpet av de neste 10 årene vil ha behov for å rekruttere inn 44 
legespesialister som en konsekvens av naturlig avgang og endrede krav til 
vaktbelastning. I årene fremover vil det bli økt behov for investeringer i bygninger og 
utstyr for å holde tritt med den rivende medisinske utviklingen som er og som vil 
akselerere i årene fremover.  
 
Samhandlingsreformen kom i gang for fullt i 2012 og effektene av denne har allerede 
gjort seg gjeldende. Behovet for sykehussenger er redusert og vil bli ytterligere redusert 
både pga samhandlingsreformen, den teknologiske utviklingen og omleggingen fra 
døgn- til dagbehandling. Samtidig vil befolkningen eldes og etterspørselen etter 
helsetjenester vil øke i samfunnet.  
 
Foretaksgruppen skal gjennom samhandlingsreformen bidra til å styrke helsetjenestene 
i kommunene. Samtidig må spesialisthelsetjenestene omstille med hensyn til kapasitet, 
kvalitet og tilbudsstruktur i samsvar med helsepolitiske mål og prioriteringer.  Dette gir 
helseforetaket og kommunene en unik mulighet til å gå gjennom og planlegge hvordan 
et fremtidig samlet tilbud skal kunne gis til innbyggerne på Helgeland. Helse Nord RHF 
ønsker derfor at Helgelandssykehuset HF utreder om dette best lar seg gjennomføre 
med dagens struktur og organisering eller om både foretak og kommuner er best tjent 
med å tenke nytt. 
 
Mandat: 
Helse Nord RHF ber Helgelandssykehuset konsekvensutrede hvordan foretaket vil 
påvirkes av de eksterne endringene som gjør seg gjeldende nå og fremover. Arbeidet må 
gi et godt beslutningsgrunnlag for fremtidig utvikling og struktur av 
Helgelandssykehuset i tråd med: 
• Befolkningens behov for spesialisthelsetjenester lokalisert til Helgeland 
• Demografisk og epidemiologisk utvikling 
• Faglig og teknologisk utvikling 
• Samhandling med primærhelsetjenesten 
• Samhandling med de andre helseforetakene i Helse Nord 
• Helse Nord RHFs strategi om mest mulig behandling nært der pasienten bor 
• Endringer i pasientrollen med særlig fokus på økt brukermedvirkning. 
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Utredningen bør utrede og beskrive minimum 3 ulike alternative modeller for 
organisering av spesialisthelsetjenester som ivaretar overnevnte kriterier: 
• Fremskrive nåværende modell 
• Utrede en modell med tre klinikker lokalisert til nåværende sykehus og et nytt 

”sengesykehus” 
• Utrede en modell hvor man legger ned all somatisk aktivitet i nåværende 

sykehuslokalisasjoner og bygger et nytt sykehus 
 
Utredningen må ha høyt fokus mot hvordan man bygger gode, solide fagmiljø i de neste 
10-15 årene. Det må være et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten, tillitsvalgte 
og vernetjenesten. 
 
Helgelandssykehuset HF organiserer selv utredningen. 
 
Prosjektet skal ferdigstilles inne 1.5.2014. 
 
 
Bodø, den 7. mars 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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