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Styresak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av 

idéfasen 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål  
Denne styresaken gjelder videreføring av tidligfasen av prosjekt Helgelandssykehuset 
2025. Styret i Helse Nord RHF bes om å ta stilling til: 
 
1. Forslag om videreføring av prosjektet i tråd med ny veileder for tidligfasen i 

sykehusbyggprosjekter, det vil si innramming av et færre antall alternativer som det 
skal gjennomføres regional og lokal konsekvensutredning for. 
 

2. Etableringen av en ekstern ressursgruppe som skal bistå administrasjonen og styre i 
Helgelandssykehuset HF frem til ferdigstillelse av tidligfasen, jf. styresak 83/2017 i 
Helgelandssykehuset HF. 

 
Saksfremlegget redegjør for hvordan høringsuttalelsene på planprogrammet blir 
behandlet i den videre prosessen. 
 
Bakgrunn  
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idéfase - 
kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland, oppfølging av 
styresak 136-2015 og styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av 
alternativer i styremøte 22. september 2016. Til grunn for styrets behandling forelå 
forslag til mandat for utredningen av det framtidige tjenestetilbudet for 
spesialisthelsetjenesten på Helgeland. Styret fattet følgende vedtak: 
 
Styresak 104-2016: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF stadfester vedtak i styret i Helgelandssykehuset HF om hvilke 

kriterier som skal ligge til grunn for valg av tomt og sykehus på Helgeland, jf. vedlegg 1 
(styresak 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på 
Helgeland). 

 
2. Styret vedtar at det er de fire byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og 

Brønnøysund som sammen med Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum skal utredes 
videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. Plan for realisering av et 
distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund i samarbeid med kommunen legges frem 
snarest mulig. 
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3. Styret ber om at en eventuell lokalisering til Leirfjord eller Hemnes kommune, 
begrunnes særskilt. 

 
Styresak 105-2016: 
 
Styret i Helse Nord RHF viser til de føringer som er gitt i Nasjonal helse- og sykehusplan og 
mandatet fra Helse Nord RHF til idéfasen for Helgelandssykehuset 2025 (jf. styresak 136-
2015 Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, mandat - styremøte Helse Nord RHF 16. 
desember 2015) og til behandling av styresak 62-2016 Helgelandssykehuset 2025 - 
alternativer som utredes videre (styremøte Helgelandssykehuset HF 31. august 2016) og 
ber om at følgende legges til grunn for utredningen av sykehusstrukturen på Helgeland 
2025: 
 

I. 0-alternativet (dagens løsning) 
II. Alternativ 2a - Stort akuttsykehus med inntil tre DMS1 

III. Alternativ 2b-1 Stort akuttsykehus i kombinasjon med ett akuttsykehus og inntil to DMS 
IV. Styret forutsetter at alle alternativene utredes likeverdig. 
 
Styret forutsetter videre at utredningen av alternativene kobles mot valg av lokalisering av 
sykehusbygg på Helgeland. 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF har behandlet sak 14/2018: Helgelandssykehuset 2025 
– videreføring av tidligfasen (se vedlegg 1). Saken skulle være et ledd i oppfølgingen av 
de to nevnte sakene som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i september 2016. 
Saken var først satt opp til behandling 2. februar 2018, men ble av hensyn til intern 
behandlingsprosess utsatt til behandling i ekstraordinært styremøte den 19. februar 
2018.  
 
For detaljer vises til fremstillingen i saken til styret i Helgelandssykehuset i vedlegg 1. 
Endelig vedtak i styresak 14/2018 fremgår av vedlagt presseprotokoll fra styremøte 19. 
februar 2018 (vedlegg 2). 
 
Helgelandssykehuset HF viser i sitt saksfremlegg til egen styresak 83/2017 – 
«Tidligfasen Helgelandssykehuset 2025 – rapport pr. juni 2017 og forslag til revidert 
prosjektplan» (se vedlegg 3). Her ble det redegjort for forslag fra Sykehusbygg HF om 
gjennomføring av tidligfasen etter vedtatt(e) prosjektplan, og utredningsalternativ.  
 
I arbeidet for å etablere underlag for planprogram har antall alternativer for 
sykehusstruktur og lokalisering økt, i den forstand at en kan tenke seg syv pluss to ulike 
kombinasjoner av alternativene 2a og 2b-1. Dette gjør at det blir svært krevende å 
differensiere mellom alternativene og å gjennomføre beslutningsprosessen. Dersom alle 
kombinasjoner av alternativer skal utredes likeverdig, blir konsekvensen lang tids- og 
ressursbruk med påfølgende langvarig usikkerhet og uro i befolkningen og blant ansatte. 
 
  

                                                        
1 DMS: distriktsmedisinsk senter 
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Fra Sykehusbygg HF var det foreslått tre alternativer for videre arbeid: 
• Alternativ 1 innebar avslutning etter sammenfatning av høringsuttalelser og 

utarbeiding av planprogram, og deretter videre prosjektinnramming og fremdrift i 
tråd med ny veileder for tidligfasearbeid, samt at arbeidet sees i sammenheng med 
Regional utviklingsplan 2035 i Helse Nord RHF. 

• Alternativ 2 innebar tidligfase inklusive utredninger etter plan- og bygningslovens 
metodikk. Alternativet forutsetter utarbeidelse av planprogram og 
konsekvensutredning for regionale tema (KU1) og konsekvensutredning for 
kommunale tema (KU2) av alle kombinasjoner av de vedtatte alternativene, jf. 
vedtatt prosjektplan. Utredningen vil strekke seg til august 2020 og koste ca. 47 mill. 
kroner. 

• Alternativ 3a og 3b innebar omtrent det samme kostnadsbildet som alternativ 2, men 
at Sykehusbygg HFs engasjement avsluttes etter KU1 (regionale tema). De 
resterende kostnadene for gjennomføring av KU2 (kommunale tema) med høring vil 
da måtte bæres av helseforetaket direkte. 

 
For alle alternativene var det foreslått endret og forenklet utredningsprosess. Det ble 
foreslått å opprette en ressursgruppe bestående av personer som har kompetanse og 
erfaring fra tilsvarende problemstillinger – f. eks. arbeid med Nasjonal helse- og 
sykehusplan – representanter fra Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF, i tillegg 
til ressurser fra Sykehusbygg HF. 
 
Forslagene innebærer en enklere medvirkning fra ansatte. Prosessen skal fortsatt være 
åpen og transparent med gjennomføring av informasjonsmøter internt, og folkemøter 
eksternt. 
 
Styret i Helgelandssykehust HF fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar månedsrapporten for juni 2017 og oppfølging av 

kontraktsmøte til orientering. 
 

2. Styret vil med bakgrunn i saken arbeide videre med framdrift og organisering av 
prosjektet og ber administrasjonen framlegge sak om dette for styret i løpet av høsten 
2017. 

  
I styresaken ble det også anført at kst. adm. direktør, sammen med styreleder i 
Helgelandssykehuset HF og ledelsen i Helse Nord RHF, ville foreta en vurdering av ulike 
alternativer for organisering og fremdrift og forelegge dette for prosjektets 
styringsgruppe og helseforetakets styre i oktober 2017.  
 
Som ledd i disse vurderingene har det vært avholdt arbeidsmøter med ledelsen i Helse 
Nord RHF og med styret, også med deltakelse av helseforetakets ledergruppe og 
Sykehusbygg HF. Det har vært pekt på utfordringene ved mange utredningsalternativer, 
og målet har vært å kunne fremme et alternativt forslag til fremdrift og organisering i 
prosjektet som vil innebære en kortere tidslinje og mindre omfattende ressursbruk. 
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Helgelandssykehuset HF anbefaler å følge den nye veilederen for tidligfaseplanlegging, 
slik at resten av inneværende fase vil henge sammen med innrammingen av prosjektet 
som skal inn i en konseptfase.  
 
Samtidig har Helse Nord RHF startet arbeidet med Regional utviklingsplan 2035. Dette 
arbeidet er forventet avsluttet i løpet av 2018. Videreføringen av Helgelandssykehuset 
2025 vil skje i dialog med det arbeidet som pågår i Helse Nord RHF. 
 
I sak 14/2018 til styret i Helgelandssykehuset HF fremme forslag om 
prosjektinnramming inn mot konseptfasen, som inkluderer følgende endringer (de 
enkelte punktene kommenteres nedenfor): 
• Innramming av prosjektet i tråd med ny veileder for tidligfasen. 
• De helsefaglige og samfunnsfaglige utredningene gjøres av en ekstern ressursgruppe 

med kompetanse og erfaring fra tilsvarende prosjekter. Ressursgruppen utarbeider 
høringsutkast til styringsdokument for konseptfasen, samt utkast til planprogram for 
konsekvensutredningene. 

• Beslutning om struktur og lokalisering tas av styrene i Helgelandssykehuset HF og 
Helse Nord RHF etter høring, før konseptfasen. 

• Konsekvensutredning på regionale tema (KU1) gjøres i første steg av konseptfasen. 
Konsekvensutredning på kommunale tema (KU2) gjøres senere i konseptfasen. 

• Foreliggende utkast til planprogram justeres ikke. Dette fordi justeringer må gjøres 
på bakgrunn av ressursgruppens arbeid. Innspill fra høringsuttalelsene er 
oppsummert i en rapport (vedlegg 3). Høringsuttalelsene, høringsrapport, utkast til 
planprogram og grovsilingsrapport blir sentralt i ressursgruppens arbeid. 

• Enklere medvirkningsprosess med bruk av dialogkonferanser for brukere, ansatte, 
tillitsvalgte, vernetjeneste og eksterne interessenter og samarbeidspartnere. Noen 
tema blir forhåndsannonsert med anmodning om innspill. Arbeidsgruppene avvikles. 
Det skal klart defineres hvordan tilbakemeldinger fra linjeorganisasjonen og 
eksterne interessenter skal innhentes og behandles. 

• Tilbakemeldingspunkter til styringsgruppen og drøftingspunkter med tillitsvalgte vil 
bli satt inn i fremdriftsplan. 

• Sykehusbygg HF fortsetter som prosjektledelse. Det kontraheres prosjektleder/ 
prosessleder som vil ivareta den daglige ledelsen av ressursgruppen. 

 
Tidligere styrevedtak i Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF som nevnt foran er 
fortsatt gjeldende.  
 
Helgelandssykehuset HF vil fortsatt være prosjekteier. Styringsgruppen opprettholdes 
som før, og skal på vegne av prosjekteier påse at arbeidet er i tråd med mandat, og 
fremdrift i tråd med plan og budsjett. 
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Nærmere om innramming av prosjektet i tråd med ny veileder 
Begrepet tidligfase er erstattet med idéfase. 
Opprinnelig fremdriftsplan ble skissert slik i Helgelandssykehusets styresak 57/2017: 
 

 

Figur 1 – plan for gjennomføring 

 
I dette forløpet er det forutsatt KU1 og KU2 på henholdsvis regionale og kommunale 
tema etter plan- og bygningslovens metodikk, som en del av tidligfasen (idéfasen).  
Konsekvensutredninger med ni kombinasjoner av alternativer for modell og 
lokalisering vil innebære en betydelig forlengelse og økt ressursbruk i prosjektet, 
sammenliknet med opprinnelig forutsetning, som tok høyde for konsekvensutredning 
av 0-alternativet pluss tre alternativer. 
 
I overenstemmelse med tilbakemeldingene i arbeidsmøtene med styret og eier, samt i 
tråd med ny veileder, foreslås det nå en enklere innramming av prosjektet, der en 
ekstern ressursgruppe forestår utredningene som skal gi grunnlag for å redusere antall 
alternativ og velge det eller de som skal tas med inn i konseptfasen.  
 
Konsekvensutredningene vil så bli gjort på de(t) alternativ(ene) som tas med videre til 
konseptfasen, som første del av denne fasen. 
 
Planprogram og høringsuttalelser 
Det tilrås at konsekvensutredningene gjøres i konseptfasen, og at planprogrammet 
ikke endres før foreslått prosjektinnramming har funnet sted.  
 
Høringsuttalelsene på planprogrammet er oppsummert i en rapport (vedlegg 4). 
Rapporten gir anbefalinger om videre oppfølging av høringsuttalelsene.  Dette 
innebærer bl.a.: 
 Spesifisering/nærmere beskrivelse av ulike utredningstemaer. 
 Hvilke temaer som bør legges inn i den videre bearbeidingen. 
 Nærmere beskrivelse av metodikk, evalueringskriterier og vekting. 

 
Utkast til planprogram vedlagt grovsilingsrapport, alle høringssvarene og 
høringsrapporten vil inngå i det materialet som den eksterne ressursgruppen 
skal arbeide ut fra. Den eksterne ressursgruppen starter dermed sitt arbeid 
med solid innblikk i de ulike interessentenes synspunkter og tilbakemeldinger.  
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Mandat for den eksterne ressursgruppen skal tydeliggjøre mål og 
forventninger til arbeidet, forutsetninger og avgrensninger, samt 
rollebeskrivelser og milepæler for gruppens arbeid. Endelig mandat vil bli 
utarbeidet med bakgrunn i føringer og innspill fra styrebehandlingen av saken.  
Mandatet behandles i styringsgruppen, vedtas i styret i Helgelandssykehuset 
HF, og sendes til styret i Helse Nord RHF for endelig godkjennelse. 
 
Fremdrift 
Forskjell på nåværende og foreslått fremdrift er illustrert i figur 2 nedenfor.  
 
Den øverste banen viser en prosess hvor plan- og bygningsloven ligger til 
grunn, med omfattende konsekvensutredninger av alle kombinasjoner av 
alternativer i idéfasen. 
 
Den nederste banen skisserer en forenklet prosess hvor den eksterne 
ressursgruppen gjør utredninger og utarbeider beslutningsgrunnlag for 
struktur og lokalisering. Medvirkning ivaretas gjennom dialogkonferanser. 
Konsekvensutredninger gjennomføres i konseptfasen, kun for 0- og anbefalte 
alternativ. 
 
Forskjell på nåværende og foreslått fremdrift er illustrert i figuren  nedenfor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 – sammenlikning opprinnelig og alternativ plan for gjennomføring 

 
Ny fremdriftsplan tilsier at beslutning om overgang til konseptfase kan tas av styret i 
Helgelandssykehuset HF i februar 2019 og styret i Helse Nord RHF i mars  2019. 
 
Økonomi 
Godkjent budsjett for tidligfasen er 12,0 mill. kroner. I Helgelandssykehusets budsjett 
for 2018 er det satt av ytterligere 2,0 mill. kroner, slik at godkjent budsjett er 14,0 mill. 
kroner. Interne kostnader knyttet til deltakelse i prosjektet er ikke inkludert. Hittil 
fakturerte kostnader fra Sykehusbygg HF utgjør 10,1 mill. kroner. 
 
Foreløpig kalkyle fra Sykehusbygg HF på endret videreføring som skissert og 
ferdigstillelsen av prosjektinnramming før konseptfasen, er på ca. 5,3 mill. kroner, altså 
1,3 mill. kroner over det som er budsjettert til og med 2018. Styret i 
Helgelandssykehuset HF vil bli forelagt plan for hvordan dette skal håndteres. 
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Økonomisk bærekraft  
Overordnet bærekraftsanalyse er lagt frem for styret i Helgelandssykehuset HF 31. 
januar 2018, og kommer til styret i Helse Nord RHF som en del av innspillene til 
langsiktig plan. Analysen blir en del av prosjektinnrammingen. 
 
Det skal simuleres bærekraftsanalyser på de alternativene som er aktuell å ta med 
videre inn i konseptfasen.  
 
Ekstern ressursgruppe 
Utredningene i Helgelandssykehuset 2025 er krevende, og forbundet med sterke 
lokale interesser. En ekstern, bredt sammensatt ressursgruppe vil kunne se de 
aktuelle problemstillingene utenfra, med et overordet, helthetlig og tverrfaglig 
perspektiv. Gruppen må ha en samlet kompetanse på både faglige spørsmål, 
sykehusstruktur og lokalisering. Gruppen må ta utgangspunkt i arbeidet som 
foreligger i utviklingsplanen, inkludert senere framskrivinger. Foreslått 
sammensetning av gruppen fremgår av vedlegg 1. 
 
Leder for ressursgruppen vil rapportere til styringsgruppen. Så snart ressursgruppen 
er konstituert, vil forslag til endelig mandat, fremdriftsplan med konkret møteplan og 
plan for rapportering bli forelagt styringsgruppen, og lagt frem for styrene i 
henholdsvis Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF. Prosessen skal være 
transparent. Gruppens arbeid skal dokumenteres, og det skal være mulig å spore 
hvilken informasjon, data og metodikk som ligger til grunn for gruppens konklusjoner. 
Se også sak 14/2018 i Helgelandssykehuset HF, vedlegg 1.  
 
Ordførerne i Alstadhaug, Vefsn og Leirfjord har i åpent brev uttrykt felles bekymring 
rundt vider fremdrift i arbeidet med Helgelandssykehuset 2025. Kommunene stiller seg 
kritisk til etableringen av ekstern ressursgruppe, og mener at dette er en vesentlig 
endring av utgangspunktet for Helgelandssykehuset 2025, og mener bl. a. at den 
foreslåtte sammensetningen av gruppen ikke har tilstrekkelig lokal kompetanse. Det 
uttrykkes bekymring for at arbeidet med distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund ikke 
blir vurdert som en del av helheten. Ordførerne ønsker at den eksterne ressursgruppen 
suppleres med minst to representanter fra kommunene fra Helgeland. Se vedlegg 6. 
 
Medvirkningsprosess 
Det planlegges to (ev. tre) dialogkonferanser for representanter fra brukere og ansatte i 
Helgelandssykehuset, inkludert tillitsvalgte og vernetjenesten. På dialogkonferansene vil 
ressursgruppen presentere problemstillinger som er forhåndsanmeldt, og deltakerne vil 
bli bedt om å komme med innspill både før, under og etter konferansene. I tillegg skal 
linjeorganisasjonen i Helgelandssykehuset inngå som høringspart.  
 
Denne endringen innebærer at de nåværende arbeidsgruppene avvikles.  
 
Rapporteringspunkter til styringsgruppen og drøftingspunkter med tillitsvalgte vil bli 
satt inn i fremdriftsplan, slik at medvirkning blir ivaretatt i henhold til Hovedavtalen.  
Det planlegges dialogkonferanser for representanter for primærhelsetjenesten og 
kommunene etter samme opplegg som interne. Deltakerne på disse konferansene vil 
også kunne bli anmodet om å besvare konkrete problemstillinger i forkant. 
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Styresaken til Helgelandssykehuset HF (vedlegg 1) er drøftet med tillitsvalgte i 
Helgelandssykehuset 15. februar 2018, protokoll er vedlegg 6 til denne styresaken.  
 
Medbestemmelse 
Helgelandssykehuset 2025 - videreføring av idéfasen vil drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF 27. februar 2018. 
Protokoll fra drøftingsmøtet vil bli lagt frem ved møtestart, jf. styresak 27-2018 
Referatsaker nr. 4. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er tilfreds med det nye forslaget til organiseringen av Helgelandssykehuset 
2025, og mener tilpasning til ny veileder med prosjektinnramming før konseptfasen vil 
bidra til å redusere kompleksiteten i prosjektet. 
 
Bidrag fra ekstern ressursgruppe vil bringe inn bred erfaring og faglig kompetanse.  
Forankring internt og eksternt blir ivaretatt på en god måte frem mot et 
beslutningsgrunnlag som ligger innenfor en fremdriftsplan og en kostnadsramme som 
er akseptabel. 
 
Adm. direktør er kjent med at det er delte meninger om videreføring av tidligfasen 
internt i ledelsen i Helgelandssykehuset HF. Innspill som er kommet frem vil bli vurdert 
og håndtert i endelig mandat for ressursgruppens arbeid. 
 
Adm. direktør er også kjent med at ordførerne i Alstadhaug, Vefsn og Leirfjord har 
foreslått at ekstern ressursgruppe suppleres med minst to kommunale representanter 
fra Helgeland. Hensikten med den eksterne gruppen er å løfte frem de sykehusfaglige 
problemstillingene som skal legges til grunn for sykehusstrukturen på Helgeland. 
Hensynet til lokale interesser er allerede belyst i høringsuttalelser, og vil bli ivaretatt i 
dialogmøter fremover 
 
Adm. direktør forutsetter at Helgelandssykehuset HF håndterer ekstra kostnader til 
gjennomføring av denne fasen innenfor helseforetakets økonomiske rammer. 
 
Adm. direktør anbefaler derfor at styret i Helse Nord RHF slutter seg til forslaget til 
endret organisering og fremdrift av tidligfasen for Helgelandssykehuset 2025 slik 
beskrevet i denne saken. 
 
Adm. direktør vil holde styret orientert om status gjennom tertialrapportering for 
byggeprosjektene. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret er tilfreds med den endrede organiseringen og fremdriften av tidligfasen for 

Helgelandssykehuset 2025 og slutter seg til vedtaket fattet i styret i 
Helgelandssykehuset HF (jf. styresak 14-2018 Helgelandssykehuset 2025 – 
videreføring av tidligfasen, styremøte Helgelandssykehuset HF 19. februar 2018). 
 

2. Styret ber adm. direktør om å holde styret orientert om prosjektet gjennom den 
ordinære tertialrapporteringen for byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF. 

 
3. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF håndterer ekstra kostnader for denne 

fasen av prosjektet innenfor egen budsjettramme. 
 

4. Styret ber om at mandat for den eksterne ressursgruppens arbeid legges frem for 
endelig godkjenning, tentativt i mai 2018. 

 
 
Bodø, den 21. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: 
1. Styresak 14-2018 – Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av tidligfasen 
2. Ekstraordinært styremøte i Helgelandssykehuset HF 19. februar 2018, 

presseprotokoll 
3. Styresak 83-2017 - Tidligfasen Helgelandssykehuset 2025 – rapport pr. juni 2017 og 

forslag til revidert prosjektplan 
4. Rapport – Helgelandssykehuset 2025 høringsrapport 180117 
5. Protokoll fra drøftingsmøte i Helgelandssykehuset – styresak 14-2018 
6. Åpent brev fra ordførere i Alstadhaug, Vefsn og Leirfjord 
 
 
Utrykte vedlegg: 
 
• Høringsuttalelsene: https://helgelandssykehuset.no/horingssvar-planprogram. 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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