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Styresak 80-2016 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: 

Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016 
 
 
Formål 
Denne styresaken er et sammendrag av vesentlige punkter i statusoversikt fra 
utviklings- og byggeprosjektene i Helgelandssykehuset HF (HSYK). Oversikt over 
Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016 er vedlagt denne styresaken.  
 
Styresaken er en forenklet rapportering, slik at helseforetaket begynner å rapportere 
sammen med de øvrige helseforetakene f.o.m. 2. tertial 2016 med en felles mal for alle 
helseforetak. 
  
I henhold til konsernbestemmelser skal det utarbeides tertialrapport for alle 
investeringsprosjekter over 50 mill. kroner fra gjennomføringsfasen. Fra og med neste 
tertial legges det opp til rapportering or alle utviklings- og byggeprosjekter med 
harmonisert innhold, jf. styresak 128-2015 Konsernbestemmelser for investeringer - 
oppdatering (styremøte 25. november 2016). 
 
Kjerneverdier 
Helse Nords kjerneverdier er kvalitet, trygghet og respekt. Tertialvis rapportering til 
styret i Helse Nord bidrar til å gi styret trygghet for at prosjektet gjennomføres i tråd 
med vedtak. Rapporteringen gir styret mulighet til å fatte vedtak om korrigerende tiltak 
i tilfeller hvor det er adekvat. Slik virksomhetsstyring skal bidra til økt kvalitet i 
gjennomføring av krevende prosjekt.  
 
Sammendrag 
Pågående prosjekter i Helgelandssykehuset HF er: 
• Utviklingsprosjekter: 

o Helgelandssykehuset 2025 – idéfase 
o Distriktsmedisinsk senter Brønnøysund – konseptfase, kostnadsramme ikke 

klar. 
o Oppgraderingsbehov Helgelandssykehuset – oversikt over tilstand og behov. 

Estimert vedlikeholdsbehov nærmeste ti årene er 675 mill. kroner. Igangsatte 
tiltak på Mo, i Sandnessjøen og Mosjøen, vil redusere etterslepet. 

o Renovering og økning av kapasitet ved operasjonsavdelingen Rana Sykehus – 
Skisseprosjekt – detaljprosjektering, antatt kostnad ca. 42 mill. kroner. 

• Byggeprosjekter: 
o Sandnessjøen – nødstrøm og oppgradering av operasjonsrom, byggefase med 

ramme ca. 50 mill. kroner. 
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o Mosjøen – ombygginger og oppussing av 1.700 kvm, samordning medisinsk 
avdeling og intensiv/mottak, samlokalisering øye og dagkirurgisk avdeling, 
byggefase med ramme 31 mill. kroner. 

 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er tilfreds med at aktiviteten i Helgelandssykehuset HF nå er på et slikt 
nivå at den skal inn i rutinen med rapportering til styret i Helse Nord RHF. 
 
Sterk fokus på kostnader og hard prioritering har gjort at Helgelandssykehuset HF står 
foran et vesentlig vedlikeholdsbehov de neste ti år. Adm. direktør mener at 
helseforetaket på kort sikt har god oversikt og gjør rett prioritering med hensyn til bruk 
av tildelte rammer.  
 
Adm. direktør vil legge frem fullverdig tertialrapport for byggeprosjektene i 
Helgelandssykehuset fra og med 2. tertial 2016.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om porteføljen av byggeprosjekter i 
Helgelandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 3. juni 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Helgelandssykehuset HF: Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 15. juni 2016  
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http://www.helse-nord.no/styremoter/styremote-i-helse-nord-rhf-15-juni-2016-article130147-1079.html?date=15.06.2016



