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Styresak 30-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2016 
 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av månedsrapportene for desember 
2016 for utbyggingsprosjektene ved Helgelandssykehuset HF (HSYK).  
 
Styret i Helse Nord RHF ble sist orientert om byggeprosjektene i HSYK i styresak 80-
2016 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016 
(styremøte 15. juni 2016) med tertialrapport for 1. tertial 2016. For andre tertial 2016 
ble det ikke utarbeidet rapport. Det er det heller ikke for 3. tertial 2016, men derimot 
for desember 2016. Fra og med 2017 vil HSYK følge samme rutine med tertialrapporter 
for byggeprosjektene som øvrige HF. 
 
Kjerneverdier – kvalitet, trygghet og respekt 
Tertialvis rapportering 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 
Rapporten omfatter prosjektene HSYK Mosjøen, HSYK Sandnessjøen og Idefase HSYK 
2025. I dette saksfremlegg er det gitt en kortfattet rapportering, siden helseforetaket 
ennå ikke leverer ordinære tertialrapporter. 
 
1. Utviklingsprosjekter (OU): 

o Ingen prosjekter 
 

2. Byggeprosjekter: 
o Mosjøen: Ombygging 2.etasje fløy A/D og C. Bygging pågår med ferdigstillelse i 

månedsskiftet februar/mars. Arbeid går i henhold til besluttet fremdrift og 
økonomi (ramme på 31,5 mill. kroner). Se vedlegg 1.  

o Sandnessjøen: Nytt nødstrømsaggregat og oppgradering operasjonsstuer. 
Bygging pågår. Ferdigstille fase 1, operasjonsstue 4 og 5 og montering av 
nødstrømsaggregat er gjennomført. Oppstart fase 2, operasjonsstue 1, 2 og 3 
påbegynt i januar 2017. Følger fremdriftsplan av 30. mai 2016. Forsinket 
fremdrift for nødstrømsaggregat, og det er varslet at dagmulkt løper fra 1. januar 
2017. Ramme på 50,9 mill. kroner overholdes. Se vedlegg 2. 
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o Idéfase HSYK 2025: Forslag til nye mandat for arbeidsgrupper er utsendt og 
drøftet 15. desember 2016. Styringsgruppen behandlet saken 20. februar 2017. 
Det er gjennomført ett prosjektgruppemøte og ett medvirkningsseminar. Det er 
foretatt befaringer i Mosjøen og Sandnessjøen. Det er arbeidet med 
framskrivninger frem til 2030 som ble presentert under møtet 15. desember 
2016. Prosjektgruppen har arbeidet med å tydeliggjøre den videre 
arbeidsformen overfor arbeidsgruppene i forhold til medvirkning og 
møtedatoer. Det er arbeidet med å redusere antall utredningsalternativer før 
oppstart av planprogram. Videre arbeides med å kvalitetssikre konseptrapport 
av 31. mai 2016 for Distriktsmedisinsk senter Sør-Helgeland (DMS 
Brønnøysund). Økonomisk prognose for idéfaseprosjektet ligger fast på 12 mill. 
kroner. Fremdriftsplanen fremgår av månedsrapporten for desember 2016, se 
vedlegg 3. 

 
Sammendrag av nøkkeltall for byggeprosjektene fremgår av tabell 1. 

  Mosjøen Sandnessjøen HSYK 2025 
OU status Gjennomført Gjennomført Ikke nå 
OU status mål    
HMS H=0 H=0 H=0 
Planlagt ferdigstillelse 28.02.2017 20.11.2017 Mai 2016 
Fremdrift 0 uker avvik  0 uker avvik   

Ramme 2017 13,8 mill. kr 22,2 mill. kr 7,6 mill. kr 
(2017/18) 

Sum investert hittil 2016    17,7 mill. kr 28,7 mill. kr 4,4 mill. kr 
Sum investert totalt 17,7 mill. kr 28,7 mill. kr 4,4 mill. kr 
Investeringsramme P50 31,5 mill. kr 50,9 mill. kr 12,0 mill. kr  
Prognose økonomiavvik 0 mill. kr  0mill. kr 0 mill. kr 

Tabell 1 – Nøkkeltall for byggeprosjektene ved HSYK  
 
Medvirkning 
Det er gjennomført et medvirkningsseminar/workshop i HF-et, den 15. desember 2016. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør vurderer at prosjektene i Helgelandssykehuset HF blir fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om byggeprosjekter 
i Helgelandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. mars 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Helgelandssykehuset Sandnessjøen - månedsrapport desember 2016 
  Helgelandssykehuset Mosjøen - månedsrapport desember 2016 

Helgelandssykehuset 2025 Idéfase - månedsrapport desember 2016  
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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