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Styresak 91-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2018 

 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av arbeidet i 1. tertial 2018 for 
utbyggingsprosjektene ved Helgelandssykehuset HF (HSYK), samt vedtak som er fattet 
22. og 23. mai 2018.  
 
Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i HSYK i styresak 39-2018 Byggeprosjekter i 
Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2017 (styremøte 21. mars 2018).  
 
Status 
 
Tidligfaseprosjekt – Helgelandssykehuset 2025 
Gjennomført i perioden 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 – 
videreføring av idéfasen i styremøte 28. februar 2018. Formålet med saken var for styret 
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 redegjorde for hvordan høringsuttalelsene på planprogrammet blir 
behandlet i den videre prosessen. 
 
Styret i Helse Nord RHF fattet 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. 
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4. Styret ber om at mandat for den eksterne ressursgruppens arbeid legges frem for 
endelig godkjenning, tentativt i mai 2018. 

 
5. Styret påpeker at DMS i Brønnøysund må sees i sammenheng med prosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 og må ha den fremdriften som er tidligere planlagt. 
 
Etter utløpet av første tertial, den 22. mai 2018, vedtok styret i Helgelandssykehuset HF 
ny prosjektplan for strukturprosjektet Helgelandssykehuset 2025.  
 
Tilsvarende sak ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte 23. mai 2018 (jf. 
styresak 69-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for arbeidet - 
oppfølging av styresak 18-2018). Styret fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat for ekstern ressursgruppe i prosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 med de innspill som kom frem under behandling av saken. 
Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF utarbeider en konsekvensutredning før 
det tas beslutning om struktur og lokalisering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å bli holdt orientert om det videre arbeidet med prosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 gjennom tertialrapporteringen for byggeprosjekter i 
helseforetaket. 

 
Dermed ga styret også startsignal til den eksterne ressursgruppen som i løpet av det 
neste trekvart året skal arbeide fram en anbefalt løsning for Helgeland.  
 
Oppgaven til den eksterne ressursgruppen er å utarbeide en rapport som foreslår tre 
alternativer for struktur og lokalisering, inkludert dagens løsning (0-alternativet). 
Rapporten skal gi en begrunnet anbefaling av det beste alternativet. 
 
Resultat- og effektmål fremgår av ovenfor nevnte styresaker.  
 
Beslutningskjeden 
Rapport fra ressursgruppen vil være en del av beslutningsgrunnlaget når styret i 
Helgelandssykehuset HF skal behandle struktur- og lokaliseringsspørsmålet, og gi sin 
tilrådning til styret i Helse Nord RHF. Vedtak i styret i Helse Nord RHF skal godkjennes 
av helseministeren i foretaksmøte.  
 
Rapporten skal i henhold til planen overleveres våren/sommeren 2019. Før 
overleveringen skal brukere, ansatte, og kommunene i Helgeland involveres gjennom 
dialogmøter og offentlig høring. 
 
Ressursgruppen velger hvilken metodikk som best sikrer måloppnåelse. Metodikken 
skal presenteres for styringsgruppen og styret i Helgelandssykehuset HF. 
 
Gruppen vurderer hvor mange møter som er nødvendig. I utkast til framdriftsplan er det 
skissert fem møter. Framdrift og tema for de ulike møtene bestemmes i det første møtet. 
Den første dialogkonferansen arrangeres i september 2018, mens foreløpig rapport er 
beregnet til oktober 2018. Denne danner grunnlaget for den offentlige høringen. 
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Styringsgruppen vil ha tre møter med ressursgruppen: Før det første gruppemøtet, før 
den første dialogkonferansen og før utkastet til rapport gjøres ferdig til høring. 
 
Det vises her til figur 1. 
 

 
Figur 1: Planlagt fremdrift i ressursgruppens arbeid 

 
Sykehusbygg HF skal gjennomføre to ROS-analyser: En før ressursgruppen starter sitt 
arbeid, og en etter gruppens siste møte. Dette for å avdekke risiko og sårbarhet knyttet 
til prosjektet og anbefalt løsning.  
 
Styret i Helse Nord RHF har foreslått at risikovurdering legges frem i dialogmøte nr. 2. 
 
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). Helgelandssykehuset HF 
har fått godkjenning for en ramme på 85 mill. kroner til ny sterilsentral og oppgradering 
av operasjonsstuer og nødstrømsanlegg.  
 
Prosjekteringen er i full gang og omfatter: 
 
Ombygging av to og renovering av to operasjonsstuer med sterilt lager:  
 Nye personalgarderober og kommandosentral 
 Oppgradering tekniske installasjoner og ventilasjon 
 Oppussing lokaler for øvrig 
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Ny Sterilsentral: 
 Tilbygg nord for vestfløyen på tre etasjer  
 Broforbindelse 2. etasje mellom operasjon og sterilsentral 
 1. etasje: møte-/pauserom, verksted, kontor, tekniske rom 
 Kulvertforbindelse i underetasjen til sentrallager, tekniske rom og el-aggregat 
 
Aktiviteter i første tertial 
Ferdigstillelse av anbudsprosjektet har krevd vesentlig mer tid og ressurser enn 
forutsett. Dette knyttet til sen leveranse av basisunderlag og beslutninger for 
prosjekteringen. 
 
Prosjektet har hatt store utfordringer med hensyn til lave himlingshøyder i eksisterende 
arealer. Dette gir utfordringer i forbindelse med belysning og ventilasjon, og for 
plassering og montering av operativt utstyr. 
 
Som en følge av prosessen i januar-april 2018 vurderes at presisjonen i 
entrepriseunderlaget er betraktelig økt. 
 
Påløpte kostnader 
Prosjekteringskostnader/budsjettestimat for Cowi’s arbeider: kr. 7.448.436,- 
Påløpte kostnader hittil: kr. 6.128.416,-  
 
Prosjektering er nå gjennomført og entreprisene er delt inn i Bygg, Rør og Vent, EL, Gass, 
Aggregater og Heis. 
 
Aktiviteter kommende periode 
Byggherren vil sammenligne beste tilbud på delentreprisene med beste sammensatte 
tilbud og bestemme hvilken sammensetning av tilbud som er mest økonomisk 
fordelaktig for byggherren. Underentrepriser tiltransporteres byggentreprenør. 

 
Tilbudsfrist er satt til 22. juni 2018. 
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Fremdrift og løsning 
Det vises til figur 2 og 3 nedenfor: 
 

 
Figur 2: Fremdriftsplan renovering operasjonsstuer 

 

 
Figur 3: Skisse av løsning 
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Distriktsmedisinsk senter (DMS) Brønnøysund, tidligfase 
Nytt DMS på Sør-Helgeland er en oppfølging av samhandlingsreformen fra 2012 og 
bygger på mulighetsstudiet Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ Lokalmedisinsk 
senter Brønnøysund fra 2014. 
 
Forprosjekteringen ferdigstilles i uke 22. Både Helgelandssykehuset HF og Brønnøy 
kommune forbereder nå styresaker som inviterer til et langsiktig samarbeid og 
leieavtaler. Prosjektet er forankret i følgende styrevedtak: 
 Vedtak i styresak 61-2016 (styremøte Helgelandssykehuset HF 31. august 2016) 
 Vedtak i styresak 75-2016 (styremøte Helgelandssykehuset HF 3. oktober 2016)  
 Delvedtak i styresak 104-2016 (styremøte Helse Nord RHF 22. september 2016) 
 Delvedtak i styresak 14-2018 (styremøte Helgelandssykehuset HF 19. februar 2018) 
 
Alle styresakene er publisert på Helgelandssykehuset HFs hjemmeside. Siden 
mulighetsstudien i 2014 er prosjektet fulgt opp med følgende rapporter: 
 
 Skisseprosjekt april 2015: Grove beregninger og tegninger på hvordan tjenestene 

beskrevet i mulighetsstudiet kan realiseres. 
 Konseptfaserapport mai 2016: Sykehusfaglige utredninger. Detaljeringer og 

dimensjoneringer av tjenestetilbud og personalressurser. 
 Kvalitetssikring av konseptfaserapport juni 2017: En kvalitetssikring av 

konseptfaserapporten med tilpassinger mot nye behov og forskrifter. 
 Forprosjektrapport juni 2018: Bygningsmessige, utstyrsmessige, tekniske og 

kostnadsmessige detaljeringer. Tegninger på romnivå. 
 
Alle rapportene er publisert på Helgelandssykehuset HFs hjemmeside. Prosjektet 
gjennomføres i tråd med tidligfaseveilederen. Neste fase er detaljprosjektering, 
kontrahering og bygging. 
 
Brønnøy kommune står som utbygger for nytt DMS i Brønnøysund. Utbyggingen 
forutsetter langsiktig leieavtale med Helgelandssykehuset HF. 
 
Nybygget for DMS er lokalisert ved eksisterende Brønnøy Helse- og omsorgssenter og 
planlegges sammenbygd med dette. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Det er for tidlig å kommentere fremdriften i den eksterne ressursgruppens arbeid i 
prosjekt Helgelandssykehuset 2025. Adm. direktør vil holde styret orientert om 
fremdriften i kommende tertialrapporter. 
 
Forsinkelsen i fremdrift i prosjektet med oppgradering av operasjonsstuene har ingen 
økonomiske konsekvenser.  
 
Adm. direktør er fornøyd med at arbeidet med forprosjektet for DMS i Brønnøysund kan 
realitetsbehandles av styret i Helgelandssykehuset HF. Endelig kostnadsoverslag vil 
gjennomgås med Helgelandssykehuset HF i neste oppfølgingsmøte. Bygget planlegges 
ferdigstilt i 2020.  
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Adm. direktør anbefaler å ta informasjonen om byggeprosjektene i Helgelandssykehuset 
HF til orientering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i 
Helgelandssykehuset HF til orientering.  
 
 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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