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Styresak 39-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2017 

 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av arbeidet i 3. tertial 2017 for 
utbyggingsprosjektene ved Helgelandssykehuset HF (HSYK). Styret ble sist orientert om 
byggeprosjektene i HSYK i styresak 115-2017 Byggeprosjekter i HSYK: Tertialrapport pr. 
31. august 2017 (styremøte 25. oktober 2017).  
 
I tillegg gis en orientering om arbeidet i eiendoms- og driftsavdelingen i HSYK. 
 
Status 
Tidligfaseprosjekt – Helgelandssykehuset 2025 
Planprogram ble sendt ut på høring og ny høringsfrist var satt til 1. november 2017. 
Etter høringsfristen har det pågått arbeid med hvordan idefasen skal tas videre som en 
del av prosjektinnrammingen, jf. ny veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. 
 
I februar 2018 behandlet styret i HSYK egen sak om opplegg for videreføring av 
tidligfasen av Helgelandssykehuset 2025. Dette innebærer forslag om videreføring i tråd 
med ny veileder og alternativ gjennomføring av siste del av idéfasen, jf. styresak 
83/2017 (styremøte Helgelandssykehuset HF 30. august 2017). I saken ble det 
redegjort for hvordan høringsuttalelsene på planprogrammet skal tas inn i den videre 
prosessen. Det vises i den forbindelse til styresak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 – 
videreføring av idéfasen (styremøte Helse Nord RHF 28. februar 2018). 
 
Pågående byggeprosjekter 
Mo i Rana – ny nødstrømsforsyning og oppgradering av operasjonsfløy  
Det vises til styresak 111-2017 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av 
operasjonsstuer og ny nødstrøm (styremøte 25. oktober 2017). 
 
HSYK har fått godkjenning for en ramme på 85 mill. kroner til ny sterilsentral og 
oppgradering av operasjonsstuer og nødstrømsanlegg. Prosjekteringen er i full gang. 
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Andre oppgaver i drifts- og eiendomsavdelingen 
Beredskapsplan 
Det ble foretatt ROS-analyser på vann og strøm på alle sykehusene i 2015. Ny ROS-
analyse er utført på alle sykehusene. Nye ROS-analyser samt tiltakskort er behandlet i 
foretaksledelsen. Arbeidet med beredskapsplaner fortsetter i 2018. 
 
Husleiemodell 
Prosjektgruppen består av representanter fra HSYK og Helse Nord RHF. Gruppen har 
avholdt fem møter, og husleiemodellen startes 1. januar 2018. Rapport til Helse Nord 
RHF skal leveres mai 2018. 
 
Klassifikasjonssystemet 
Veileder for Klassifikasjonssystem for helsebygg er et verktøy for systematisk å kartlegge 
og klassifisere sykehusenes areal og kapasitet. Klassifikasjonssystemet er utviklet av 
Kompetansenettverk for sykehusplanlegging, sammen med de regionale helseforetakene.  
 
Klassifikasjonssystemet skal bidra til en god og aktiv forvaltning av sykehusbyggene ved 
at informasjon kan innhentes om arealbruk og kapasitetsutnyttelse for de ulike 
funksjoner og rom, og som gir grunnlag for å analysere hvordan ressursene kan 
videreutvikles. Informasjonen blir viktig både for daglig styring og drift, men også som 
beslutningsgrunnlag for dimensjonering av prosjekter, strategisk planlegging og 
nasjonale oversikter.  
 
Det er utført klassifisering av alle tre sykehusene. Det ble overført til Sykehusbygg i 3. 
tertial 2017. HYSK skal være pilot for overføring av data via WEB-services. Arbeidet er 
nettopp sluttført. 
 
Miljøsertifisering 
Helgelandssykehuset ble revidert 10. og 11. mai 2017 etter gammel standard. Arbeidet 
med å sertifiseres etter ny ISO14001:2015 har pågått i slutten av 2017, og revisjon etter 
ny standard vil bli gjennomført i april 2018.  
 
Vedlikehold basert Norsk Standard (NS 3454) 
Helgelandssykehuset har utarbeidet vedlikeholdsplan for 2017-2020. Ny budsjett- og 
regnskapsstruktur for enheten inkludert moderne FDVU-system basert på NS 3454 er 
satt i drift og brukes for å kunne gi nøyaktige kostnadsoversikter innen alle områder 
innenfor moderne eiendomsforvaltning. Denne oversikten er avgjørende for 
implementering av kostnadsdekkende husleie eller internhusleie. Budsjettering for 
2018 ble høsten 2017 utført etter denne standarden. 
 
FDV1 programvare «Lydia» og «Jonathan» 
Helseforetaket har innført og tatt i bruk flere moduler for arealforvaltning i Lydia. Det 
jobbes kontinuerlig med bruk av Lydia og teknisk avvikshåndtering i denne. 
 
Renholdsprogramvare Jonathan med modul Clean pilot er tatt i bruk ved Sandnessjøen 
og Mosjøen sykehus. Arbeidet med innføring av Jonathan er godt i gang på Mo i Rana. 

                                                        
1 FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold 
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Medusa - implementering 
Medusa (FDV-system for MTU2 og BHM3) ble innført for håndtering av 
behandlingshjelpemidler i mai 2017. Kvaliteten på data i systemet er bearbeidet og 
forbedret gjennom 3. tertial 2017. Det er fortsatt ingen integrasjon med 
innkjøpssystemet Clockwork. Oppfølging av forbruksmateriell for pasienter er derfor 
fremdeles manuell. Arbeid med integrasjon mellom systemene startet 3. tertial 2017.  
 
Oksygenbehandling og konvertering til oksygenkonsentratorer 
Målet er at Helgelandssykehuset skal tilby alle pasienter relevant behandling kun med 
oksygenkonsentratorer i løpet av 2018. 
 
Siden juni 2017 har det foregått et prosjekt med behandlere ved HSYK, samt 
lungespesialist fra Nordlandssykehuset med målsetning om å konvertere brukere som 
benytter flytende oksygen og oksygen på flasker til oksygenkonsentratorer. Det vil bli 
utarbeidet statusrapport fra prosjektet i løpet av mars 2018.  
 
Innkjøp 
I 2017 har det vært stor fokus på å implementere rutiner for kvalitetssikring av 
investeringsbeslutninger og påfølgende anskaffelser. Behovsskjema ble etablert og har 
vært under utvikling for å sikre bred og tilstrekkelig med kunnskap i forkant av 
investeringsbeslutninger. Videre arbeid med implementering av Clockwork i hele 
virksomheten i anskaffelser etter investeringsbeslutning, vil ha høy prioritet i 2018. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør anbefaler å ta informasjonen om byggeprosjektene i Helgelandssykehuset 
HF og gjennomgangen av arbeidet i HF-ets drifts- og eiendomsavdeling til orientering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2017 om byggeprosjekter 
og gjennomgangen av arbeidet i drifts- og eiendomsavdelingen i Helgelandssykehuset 
HF til orientering.  
 
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

                                                        
2 MTU: Medisinteknisk Utstyr 
3 BHM: Behandlingshjelpemidler 
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