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Styresak 164-2020 Nye Helgelandssykehuset – Risikoanalyse og 

forutsetningsnotat 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Saken følger opp styresak 137-2020 Nye Helgelandssykehuset – konseptfase steg 0 – 
styringsdokument (styremøte 28. oktober 2020).  
 
I henhold til figur 10 Beslutningsmatrise for konseptfasens steg 0 i styringsdokument for Nye 
Helgelandssykehuset, skal styret i Helse Nord RHF:  
• Godkjenne helhetlig risikoanalyse 
• Orienteres om forutsetningsnotat for faglig strategisk utviklingsplan 
• Orienteres om forutsetningsnotat for økonomisk bæreevne  
• Orienteres om forutsetningsnotat for tomteutredninger 
 
Saksfremstilling under er i stort tilsvarende saksfremlegg som ble behandlet i styret i 
Helgelandssykehuset 10. desember 2020 (vedlegg 1). Protokoll fra styremøtet i 
Helgelandssykehuset 10. desember 2020 blir lagt frem ved møtestart 16. desember 2020. 
 
Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
Nye Helgelandssykehuset er et strategisk viktig prosjekt som skal legge til rette for en 
fremtidsrettet sykehusstruktur på Helgeland, med visjonen «Norges beste lokalsykehus». 
Saken skal bidra til å gi styret trygghet for at prosessen gjennomføres i tråd med 
styringsdokumentet, og at beslutningsgrunnlaget har god kvalitet.  
 
Bakgrunn 
Helgelandssykehuset har i sin behandling av saken lagt to forutsetningsnotat til grunn. Det 
ene omhandler faglig strategisk utviklingsplan og økonomisk bæreevne, og det andre 
omhandler tomtevalg.  I tillegg er det gjort en ROS-analyse. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Helgelandssykehuset har gjennomført en bred medvirkningsprosess hvor representanter 
fra prosjektet, eier, Sykehusbygg, lederlinje og foretakstillitsvalgte har gitt innspill til 
rapport (vedlegg 2). Vernetjenesten er også gitt mulighet til å medvirke, og deres innspill 
blir redegjort for under behandling av saken i styremøtet 16. desember 2020. 
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ROS-analysen er et viktig styringsverktøy som definerer ansvar for de ulike tiltakene som 
foreslås. Rapporten lister 13 risikomoment som krever nye risikoreduserende tiltak og tett 
oppfølging. Rapporten lister også muligheter som kan være nyttige for prosjektet, deriblant 
arbeidet som pågår med å etablere ny faglig ledelse og klinikkstruktur også i den somatiske 
delen av virksomheten. I alt 14 punkter er foreslått som risikoreduserende tiltak.  
 
Risikovurderingen viser fem områder i «rød» sone: 
1. Prosjektets styringsmodell/beslutningsstruktur: Fare for at den overordnede 

styringsmodellen skaper uklarhet og fører til forsinkede beslutningsprosesser eller 
uklare/manglende vedtak som dermed påvirker prosjektets framdrift og kvalitet på 
leveranser.  

2. Uenighet internt i Helgelandssykehuset: Fare for at interne stridigheter, manglende 
lojalitet til fattede beslutninger eller ønske om omkamper fører til forsinket og ineffektiv 
prosjektgjennomføring (eks. ny klinikkstruktur, fordeling av funksjoner).  

5. Prosjektøkonomi: Fare for at prosjektets styringsramme ikke er tilstrekkelig til å innfri 
krav og forventninger. Fare for uklarhet i hva som skal dekkes av rammen.  

6. Økonomisk bæreevne: Fare for at vedtatt sykehusstruktur blir kostbar å drifte, dvs. at 
forventede økonomiske og faglige gevinster ikke lar seg realisere.  

11. Omkamper: Fare for at interessenter ønsker omkamp om strukturvedtaket.  
 
Forutsetningsnotat for faglig strategisk utviklingsplan og økonomisk bæreevne 
I tråd med forutsetning i saksunderlaget (styresak 137-2019 Helgelandssykehuset 2025 - 
struktur og lokalisering, styremøte 18. desember 2019) som helse- og omsorgsministeren la 
til grunn for beslutning om ny sykehusstruktur på Helgeland 27. januar 2020, skal 
Helgelandssykehuset oppdatere faglig utviklingsplan. Begrepet «faglig» avgrenses til 
helsefaglige tjenester og sentrale støtte- og servicetjenester.  
 
Forutsetningsnotatet (vedlegg 3) beskriver metode og prosess for arbeidet med faglig 
strategisk utviklingsplan og økonomisk bæreevneanalyse. 
 
I foretaksmøte 27. januar 2020, avgjorde helse- og omsorgsministeren struktur og 
lokalisering av de sentrale dag- og døgntilbudene. Strukturen er i hovedsak organisert etter 
medisinske spesialiteter. Dette tolkes slik at vurdering av spesialiteter som ikke er omtalt i 
styresak/foretaksprotokoll, grenspesialiteter under de omtalte spesialitetsinndelingen og 
spesielle prosedyrer/ metoder, er innenfor prosjektets frihetsgrader, forutsatt at det ikke er 
i strid med regionale føringer forankret i Helse Nord RHFs «sørge for ansvar». 
 
Vurderingen blir gjort ut fra tre kategorier: 
• «Skal»  Ikke til vurdering 
• «Foreslått»  Vurderes i prosjektet, men må ha vektige grunner til å fravike 
• «Utredes»  Beslutning etter vurdering i prosessen 
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Målet er å få avklart funksjonsdeling som skaper forutsigbarhet for ansatte, og beskrive 
forhold som har betydning for dimensjonering av bygg.  Utviklingsplanen skal være 
overordnet, som betyr at det er hovedtrekkene ved pasientgruppene som er skal vurderes. I 
dette arbeidet legges det vekt på tre vurderingsprinsipper: 
• Vanlig  - de store pasientgruppene 
• Viktig   - pasientgrupper hvor marginene er små 
• Vanskelig  - avanserte metoder som strekker seg utover spesialistkunnskap  

    tilsvarende lokalsykehusnivå 
 
Helse Nord RHF sin regionale utviklingsplan legges til grunn for arbeidet, som skal pågå 
fram til sommeren 2021.  
 
Oppdatering av analysen for økonomisk bærekraft er et premissgivende dokument, og 
tidslinjen er relativt kort før styrebehandling i mai 2021. Administrasjonen i Helse Nord 
RHF vil delta i arbeidet.   
 
Forutsetningsnotat for tomteutredning for nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn 
Forutsetningsnotatet (vedlegg 4) beskriver tidligere vedtak og utredninger, prosess, 
kriterier for tomtesøk, kriterier for tomteutredning og metode for evaluering. 
Forutsetningsnotatet gir premisser for videre tomtesøk og siling.  
 
Sentralt i arbeidet med tomteutredning står definisjonen og forståelsen av begrepet 
«Sandnessjøen og omegn». Adm. dir. i Helgelandssykehuset legger i utgangspunktet til 
grunn veiledende definisjon som er ca. 20 minutters kjøretid fra Sandnessjøen rådhus. Både 
ut fra dialog og saksfremlegg fra Helgelandssykehuset fremgår det at adm. dir. i 
Helgelandssykehuset tar utgangspunkt i en forståelse som åpner for et tomtesøk på vest-
siden av Toventunnelen (vedlegg 6).  
 
Av diskusjonen i styremøtet i Helse Nord RHF 28. oktober 2020 fremgikk ønske om åpenhet 
for å forstå begrepet «Sandenessjøen og omegn». Det ble fremholdt at i den første fasen er 
det viktig å få oversikt over de tomtemulighetene som eksisterer, fremfor en for konkret 
forståelse av presiseringen om «ca. 20 minutter fra Sandnessjøens rådhus». Dette for å ikke 
utelukke gode alternativ som bør vurderes i første fase. Senere vil alternativene siles i 
henhold til gitte kriterier som er under utarbeidelse i Helgelandssykehuset.  
 
Adm. dir. i Helgelandssykehuset har lagt vekt på tidligere utredninger og vedtak når 
begrepet «Sandnessjøen og omegn» avgrenses til Alstahaug og Leirfjord kommuner. I brev 
av 27. november 2020 har ordfører i Vefsn kommune spilt inn mulige tomter for 
akuttsykehuset. Ordfører i Vefsn presiserer at «…vår kommune, med 10 andre kommuner i 
regionen i tillegg, har definert tomt på Tovåsen i Leirfjord som vår førsteprioritet». 
Ordføreren argumenterer samtidig for at andre gode alternativ bør vurderes i den 
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innledende fasen, og peker på Nyland som et aktuelt alternativ. Det er også kommet forslag 
om samme lokalisering fra annen ekstern part1. 
 
Ifølge NAF Veibok ligger Nyland (Holandsvika) ca. 45 minutter i kjøretid fra Sandnessjøen 
sentrum, og ca. 15 minutter i kjøretid fra Mosjøen sentrum. Eksakt kjøretid vil avhenge av 
konkret tomtevalg (vedlegg 4 kap. 8.1 og vedlegg 6). 
 
Adm. direktør i Helgelandssykehuset viser til debatt under styrebehandling i Helse Nord 
RHF 28. oktober 2020 og vurderer at innspillet fra ordfører i Vefsn innebærer et 
utgangspunkt i «Mosjøen og omegn», og ikke «Sandnessjøen og omegn», og mener at slik 
avgrensing vil kreve et annet vedtak om struktur og lokalisering, samt at det blir nødvendig 
at Helse Nord RHF i så fall avklarer dette med Helse- og omsorgsdepartementet (vedlegg 1). 
 
Parallelt med tomtesøket skal det utarbeides indikatorer for hvert kriterium for vurdering 
av grad av måloppnåelse/risiko. Notatet viser også beslutnings- og medvirkningsprosessen 
knyttet til tomtesøk og siling. Saken vil komme tilbake til styret i Helse Nord RHF etter 
følgende plan: 
• Trinn 1: Orientering om anbefaling om indikatorer for måloppnåelse av utrednings-

temaene, 24. februar 2021 
• Trinn 2: Orientering om resultat av tomtesøk hos aktuelle kommuner, 24. februar 2021 
• Trinn 3: Orientering om tomteutredning, grunnlag for høring, 28. april 2021 
• Vedtak om hvilke tomter som skal være med videre i prosess, steg 1, 25. august 2021, 

alternativt 29. september 2021 
 
Medvirkning 
Saken er drøftet i Helgelandssykehuset med foretakstillitsvalgte og -verneombud 7. 
desember 2020 (protokoll - vedlegg 7). Tillitsvalgte fra 12 ulike forbund og et verneombud 
deltok. Protokollen viser at det er ulike oppfatninger av risiko og muligheter.  
 
Konserntillitsvalgte og -verneombud blir orientert om saken i samarbeidsmøte 15. 
desember 2020.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør ser at Helgelandssykehuset har gjort et grundig arbeid med risiko- og 
sårbarhetsanalysen. I ROS-analysen er beslutningsstruktur mellom Helse Nord RHF og 
Helgelandssykehuset løftet frem som en risiko. Adm. direktør ser dette som en 
grunnleggende rammeforutsetning, jf. vedlegg 5. Samtidig er det gode forslag til tiltak som 
til dels allerede er iverksatt og som sikrer godt samarbeid og god dialog. 
 
Adm. direktør mener det er viktig å identifisere områder som kan redusere kompleksiteten i 
den faglige utviklingsplanen tidlig i prosessen, og at dette er godt ivaretatt i 
forutsetningsnotatet.  

                                                        
1 Facebookgruppe - “Hovedsykehus ETT Helgeland” 
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Adm. direktør ser at tidslinjen for oppdatering av analysen for økonomisk bærekraft er kort, 
og er tilfreds med at administrasjonen i Helse Nord RHF skal delta i arbeidet.   
 
Tomtevalget har stor offentlig oppmerksomhet. Adm. direktør er tilfreds med at 
alternativene skal siles i to trinn og mener at tomt må velges ut fra en helhetlig vurdering, 
med henvisning til diskusjon i styret i Helse Nord RHF i møte 28. oktober 2020. Styret har 
poengtert at avstand fra Sandnessjøen til aktuell tomt er ett av flere kriterier som skal 
vurderes. Kriterier for valg av tomt, som er under utarbeidelse, vil så gi forutsetninger for 
hvilke tomter som er aktuelle å gå videre med i trinn 2.  
 
Tidsplanen frem mot august/september 2021 er stram. Adm. direktør vil fortsette å legge til 
rette for godt samarbeid mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset. 
  
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til vurderingene i punkt 2–13 i risiko- og 

sårbarhetsanalysen for konseptfasens steg 0. 
 

2. Styret forutsetter at risikoreduserende tiltak gjennomføres i tråd med plan, og at status 
legges frem i tertialrapporteringen for prosjektet. 
 

3. Styret tar forutsetningsnotatet for faglig strategisk utviklingsplan og økonomisk 
bæreevne til orientering. 
 

4. Styret tar forutsetningsnotatet for tomteutredningen til orientering. 
 

 
Bodø, 10. desember 2020 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
1. Helgelandssykehuset HF styresak xx-2020 
2. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
3. Forutsetningsnotat: Faglig strategisk utviklingsplan og økonomisk bæreevne 
4. Forutsetningsnotat: Tomteutredninger for sykehuset i Sandnessjøen og omegn 
5. Brev vedr. vedtak i sak 97-2020 i Helgelandssykehuset HF datert 3. november 2020 
6. Kartutsnitt m. kommentar avstander ref. forutsetningsnotat tomt kap 8.1 
7. Protokoll fra drøftingsmøte i Helgelandssykehuset HF, 7. desember 2020 
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Møtedato: 10.12.2020  Saksbeh. Aas/Myrvang  Sted/Dato: Mo i Rana 03.12.2020 
Arkivnr.: 20/26             
      

Styresak XX – 2020: Nye Helgelandssykehuset:  

1. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

2.  Forutsetningsnotat for faglig strategisk utviklingsplan og økonomisk bæreevne 

3. Forutsetningsnotat for tomteutredninger i Sandnessjøen og omegn 

 
Styret i Helgelandssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Styret i Helgelandssykehuset vedtar risiko- og sårbarhetsanalysen som er utarbeidet 
for konseptfasens steg 0, med særlig vekt på de risikoreduserende tiltakene som er 
presentert i rapporten. 

2. Styret ber om tertialvis rapportering på status for tiltakene. 
3. Styret ber om at ROS-rapporten oppdateres før overgangen til konseptfasens steg 1. 

 
4. Styret i Helgelandssykehuset tar forutsetningsnotatet for faglig strategisk 

utviklingsplan og økonomisk bæreevne til orientering. Styret legger til grunn at 
dokumentet er førende for videre arbeid med faglig strategisk utviklingsplan og 
økonomisk bæreevne, og forutsetter at fagmiljøene tar aktivt del i dette arbeidet. 
 
 

5. Styret i Helgelandssykehuset vedtar forutsetningsnotatet for tomteutredninger i 
Sandnessjøen og omegn, og legger til grunn at dokumentet blir førende for det 
videre arbeidet med tomt og tomtesiling.  

6. Styret i Helgelandssykehuset imøteser videre orientering om tomteprosessen og 
kriteriene for tomtevalg i tråd med fremdriftsplanen. 
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Formål: 
 
Saken skal vedta risiko- og sårbarhetsanalysen som er gjennomført for konseptfasens steg 0, 
slik at dokumentet er forankret, og at styret er kjent med det indentifiserte risiko- og 
mulighetsbildet og tiltakene som er foreslått for å redusere risiko.  
 
Gjennom denne styresaken skal styret i Helgelandssykehuset også bli orientert om to 
forutsetningsnotater som rammer inn og legger premisser for det videre arbeidet med: 
 

1. Faglig strategisk utviklingsplan og økonomisk bæreevne 
2. Tomteutredninger for sykehuset i Sandnessjøen og omegn 

 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Det har vært gjennomført en bred medvirkningsprosess for å komme fram til vedlagte 
risiko- og sårbarhetsanalyse for konseptfasens steg 0 (vedlegg 1). Representanter fra 
prosjektet, eier, Sykehusbygg, lederlinje og foretakstillitsvalgte har gitt innspill til den 
rapporten som nå foreligger. Vernetjenesten er også gitt mulighet til å medvirke, og deres 
innspill vil bli redegjort for sammen med saken for øvrig i styremøtet. 
 
Det er avgjørende for god prosjektstyring å tidlig avdekke mulig risiko og muligheter for å 
iverksette og følge opp tiltak som skal redusere risiko eller øke mulighetene som ligger i 
ethvert prosjekt. ROS-analysen er et viktig styringsverktøy og det er vesentlig å definere 
ansvar for de ulike tiltakene som foreslås. Rapporten lister 13 ulike risikomomenter der det 
er nødvendig med nye risikoreduserende tiltak og tett oppfølging fra prosjektledelse og 
eiere. Rapporten lister også muligheter som kan tilføre prosjektet gevinster, deriblant det 
arbeidet som pågår med å etablere ny faglig ledelse og klinikkstruktur i den somatiske delen 
av virksomheten. I alt 14 punkter er foreslått som risikoreduserende tiltak.  
 
 
Faglig strategisk utviklingsplan og økonomisk bæreevne - forutsetningsnotat 
Helgelandssykehuset skal oppdatere sin faglige strategiske utviklingsplan. Det ligger som en 
forutsetning i saksunderlaget (styresak 137-2019 HN RHF) helse- og omsorgsministeren 
bygde på da han tok sin beslutning om ny sykehusstruktur på Helgeland 27.01.2020.  
 
En oppdatert faglig utviklingsplan er viktig av to årsaker: Den vil gi ansatte et framtidsbilde 
de kan identifisere seg med og den vil gi et faglig dimensjoneringsgrunnlag for den videre 
virksomheten i foretaket. I arbeidet med faglig strategisk utviklingsplan skal 
Helgelandssykehuset også oppdatere analysen for økonomisk bærekraft. 
 
Det vedlagte forutsetningsnotatet (vedlegg 2) beskriver metode og prosess for arbeidet med 
faglig strategisk utviklingsplan og økonomisk bæreevneanalyse. Det er viktig å understreke 
at oppdateringen som skal gjøres i konseptfasens steg 0 er på et overordnet nivå – et nivå 
som er tilstrekkelig til å tegne et fremtidsbilde som ansatte kan kjenne seg igjen i og at det 
gir et tilstrekkelig dimensjoneringsgrunnlag for den videre prosessen. Gjennom dette 
arbeidet skal ansatte og omgivelsene se konturene av Nye Helgelandssykehuset. Målet med 
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arbeidet er å få avklart funksjonsfordeling med betydning for å skape forutsigbarhet for 
ansatte og beskrive det som har betydning for dimensjonering av bygg.  Arbeidet skal pågå 
fram til sommeren 2021. 
 
 
Tomteutredninger for sykehuset i Sandnessjøen og omegn - forutsetningsnotat 
Forutsetningsnotatet (vedlegg 3) beskriver tidligere vedtak og utredninger, prosess, kriterier 
for tomtesøk, kriterier for tomteutredning og metode for evaluering. Forutsetningsnotatet 
gir premisser for videre tomtesøk og siling.  
 
Et viktig premiss i forutsetningsnotatet er definisjonen og forståelsen av begrepet 
“Sandnessjøen og omegn”. Administrerende direktør legger i utgangspunktet til grunn den 
veiledende definisjonen Helse Nord har gitt på ca. 20 minutters kjøretid fra Sandnessjøen 
rådhus, og har orientert administrasjonen i det regionale helseforetaket om at det forstås 
slik at denne definisjonen åpner for et tomtesøk på vest-siden av Toventunnelen. Dette vil i 
praksis bety at videre tomtesøk gjennomføres innenfor kommunene Alstahaug og Leirfjord. 
 
Administrerende direktør legger vekt tidligere utredninger og vedtak når den definerer 
Sandnessjøen og omegn til å avgrenses til Alstahaug og Leirfjord kommune. Det er gjennom 
prosessen spilt inn mulige tomter for et nytt akuttsykehus i Vefsn kommune. Dette er etter 
administrerende direktørs vurdering gjort med utgangspunkt i Mosjøen og omegn, og ikke 
Sandnessjøen og omegn. Tomtene ligger nærmere Mosjøen by enn Sandnessjøen by, og 
innebærer at man beveger seg utenfor forståelsen av vedtaket om ny sykehusstruktur på 
Helgeland.  
 
Parallelt med tomtesøket skal det utarbeides indikatorer for hvert kriterium for vurdering av 
grad av måloppnåelse/risiko. Notatet viser også beslutnings- og medvirkningsprosessen 
knyttet til prosessen for tomtesøk og siling: 
 

Trinn 1 – Forutsetningsnotat 
 

• Forutsetningsnotatet vedtas i styremøte 
HSYK HF 10.12.2020 

• Forutsetningsnotatet orienteres i styremøte 
HN RHF 16.12.2020 

• Anbefaling om indikatorer for måloppnåelse 
av utredningstemaene orienteres i styremøte 
HSYK HF 24.02.2021 

• Anbefaling om indikatorer for måloppnåelse 
av utredningstemaene orienteres i styremøte 
HN RHF 24.02.2021 
 

 
Trinn 2 – Tomtesøk hos aktuelle kommuner 
 

• Resultat orienteres i styremøte HSYK HF 
24.02.2021 

• Resultat orienteres i styremøte HN RHF 
24.02.2021 

 
Trinn 3 – Tomteutredning, grunnlag høring 
 

• Innstilling og høringsunderlag orienteres i 
styremøte HSYK HF 26.04.2021 

• Innstilling og høringsunderlag orienteres i 
styremøte HN RHF 28.04.2021 
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• Høring hos fylkeskommunen, berørte 
kommuner og interessenter  

 
Vedtak etter høring 
 

• Vedtak hvilke tomter som inngår i steg 1 - 
HSYK HF 17.08.2021 

• Vedtak hvilke tomter som inngår i steg 1 - HN 
RHF 25.08.2021 (eventuelt 29.9.2021) 

 

 
 
Mo i Rana, 3.12.20 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør 
 
Vedlegg: 

1. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
2. Forutsetningsnotat: Faglig strategisk utviklingsplan og økonomisk bæreevne 
3. Forutsetningsnotat: Tomteutredninger for sykehuset i Sandnessjøen og 

omegn 
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ROS Nye HSYK Prosjektgjennomføring 

Konseptfasen – steg 0 

26.nov.2020 

 

 

Styresak XX/2020 

Vedlegg 1 
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Kvalitetskontroll 

Hendelse Revisjon Dato Enhet Utført av Kommentarer Kommentar 
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1 Oppsummering  
Risikostyring er et viktig verktøy for ledelsen av sykehusprosjekter. Nye Helgelandssykehuset – 

styringsdokument konseptfase steg 0 v6.0 stiller krav om at det skal gjennomføres en helhetlig 

risikovurdering (ROS) ved oppstart av konseptfasen for prosjektet Nye Helgelandssykehuset (Nye 

HSYK). 

Denne rapporten dokumenterer resultatet av dette arbeidet. Risikobildet som presenteres er 

kommet fram i arbeidsmøter der nøkkelpersonell fra prosjektgruppene for «utvikling (HSYK)» og 

«utbygging (Sykehusbygg)» har deltatt. Administrerende direktør sin ledergruppe har vært involvert i 

arbeidet. Risikobildet er supplert med innspill fra ulike nivå i Helgelandssykehusets lederlinje og 

foretakstillitsvalgte. Risikovurderingen tar utgangspunkt i en kartlegging av hva som kan true 

prosjektets suksess (tid/framdrift, kostnad og kvalitet). Også oppsider/muligheter (potensielle 

gevinster) er inkludert i dette kartleggingsarbeidet. 

Arbeidsprosessen følger overordnede prinsipper og rammeverk for risikostyring i Sykehusbygg (SHB-

S-PRO-005). Sykehusbygg sin praksis for risikostyring følger hovedlinjene i den nasjonale standarden 

NS 5814 (Krav til risikovurderinger) og den internasjonale standarden ISO 31000:2009 (Risikostyring - 

Prinsipper og retningslinjer). 

Målsettingen med ROS-aktiviteten har vært å identifisere og vurdere muligheter og trusler relatert til 

oppnåelse av de overordnede prosjektmålene og beskrive risikoreduserende tiltak. I denne 

omgangen har man hatt spesielt fokus på gjennomføringen av konseptfase steg 0. 

Hovedhensikten med denne aktiviteten er å jobbe systematisk med risikoreduksjon. Det betyr å 

følge opp at vedtatte risikoreduserende tiltak iverksettes og får effekt. Dette kalles risikostyring og 

skal være en prosess som repeteres regelmessig gjennom alle prosjektets faser.  

 

Risikobildet må betraktes som et øyeblikksbilde og reflekterer at det er mange forhold som skaper 

bekymring. Dette er normalt i startfasen av et stort utbyggingsprosjekt.  

 

 

Figur 1: Bruk av ROS i sykehusprosjekter (ref. SHB-S-PRO-005, steg 0 erstatter Prosjektinnramming) 

I oppstart av store og antatt krevende utbyggingsprosjekter er det naturlig med stor usikkerhet 

knyttet til forhold som økonomi, omfang, struktur og tomtevalg. Dette gjenspeiler også denne ROS-

vurderingen. Risikobildet er i tillegg preget av erfaringene fra tidligere runder med Nye HSYK.  
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Etter risikokartleggingen og en bearbeiding av alle innspill står vi igjen med totalt er 28uønskede 

hendelser og forhold som kan true prosjektets måloppnåelse (13 «røde», 13 «gule» og 2 «grønne» 

trusler). 3 potensielle muligheter/oppsider er identifisert.   

Følgende forhold anses å være de med høyest risiko («rød») og der det er nødvendig med nye 

risikoreduserende tiltak og tett oppfølging fra prosjektledelse og eiere:  

◼ 1. Prosjektets styringsmodell/beslutningsstruktur: Fare for at den overordnede 

styringsmodellen skaper uklarhet og fører til forsinkede beslutningsprosesser eller 

uklare/manglende vedtak som dermed påvirker prosjektets framdrift og kvalitet på 

leveranser 

◼ 2. Uenighet internt i HSYK: Fare for at interne stridigheter, manglende lojalitet til fattede 

beslutninger eller ønske om omkamper fører til forsinket og ineffektiv prosjektgjennomføring 

(eks. ny klinikkstruktur, fordeling av funksjoner) 

◼ 3. Prosjektledelse og nøkkelpersonell: Fare for manglende kontinuitet blant prosjektets 

nøkkelpersonell og at arbeidsomfanget ikke lenger er i samsvar med prosjektorganisasjonens 

kapasitet.  

◼ 4. Høyt konfliktnivå: Fare for at et høyt konfliktnivå  påvirker framdrift og kvalitet i 

konseptfasen og evnen til å videreutvikle et helhetlig tjenestetilbud 

◼ 5. Prosjektøkonomi: Fare for at prosjektets styringsramme ikke er tilstrekkelig til å innfri krav 

og forventninger. Fare for uklarhet i hva som skal dekkes av rammen. 

◼ 6. Økonomisk bæreevne: Fare for at vedtatt sykehusstruktur blir kostbar å drifte, dvs. at 

forventede økonomiske og faglige gevinster ikke lar seg realisere. 

◼ 7. Medvirkning/Tilgjengelige ressurser i HSYK: Fare for at HSYK ikke har nok ressurser til å 

delta i arbeidsprosesser, samt ta eierskap og forankre resultater fra konseptfasen.  

◼ 8. Stort mediepress: Fare for at stort mediepress over tid i tillegg til ordinær drift, legger et 

stort press på flere funksjoner/personer. Dette kan føre til stor slitasje på organisasjonen 

som reduserer kvalitet og framdrift. 

◼ 9. OU-prosess: Fare for at kampen mellom byene fortsetter og at OU-prosessen 

vanskeliggjøres  

◼ 10. Miste spesialister/tilbud i interimperioden: Fare for at nøkkelpersonell i HSYK slutter og 

at det blir vanskelig å rekruttere i interimperioden (ca. 8 år) som igjen kan gi redusert 

pasienttilbud 

◼ 11. Omkamper: Fare for at interessenter ønsker omkamp om strukturvedtaket 

◼ 12. Covid-19: Fare for at smittesituasjonen utvikler seg negativt, og at dette påvirker 

enhetenes mulighet til bl.a. å ta ut ressurser i ulike arbeidsgrupper. Kan påvirke framdriften 

og forankringsarbeid  

◼ 13. For lite areal: Fare for at det skal bli for lite areal til pasientrom, behandlingsrom og 

kontor i Nye Helgelandssykehuset 

Risikokartleggingen har også sett nærmere på muligheter/oppsider (potensielle gevinster) som kan 

oppnås i prosjektgjennomføringen. Det er normalt at det er vanskelig å konkretisere 

muligheter/oppsider i så tidlig fase av prosjektet. Følgende forhold har blitt identifisert: 

◼ Mulighet for å utnytte "ferske" erfaringer/løsninger fra andre sykehusprosjekter som gir 

bedre kvalitet og/eller potensial for innsparinger 

◼ Mulighet for å få på plass faglig ledelse og etablere klinikkstruktur som kan bidra til et 

harmonisert utviklingsplanarbeid med ledelsesstruktur. Det kan bidra til at vi får en «ny 

start» og drahjelp i arbeidet med Nye Helgelandssykehuset.  
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◼ Mulighet for at omorganiseringsprosessen som kjøres parallelt med Nye 

Helgelandssykehusets konseptfase 0 vil få en positiv innvirkning på prosjektet 

 

Disse tiltakene anses som viktig for å redusere risiko. Prosjektorganisasjonen er selv ansvarlig for 

mange av dem. Noen av tiltakene krever eierskap fra Helgelandssykehuset og Helse Nord (HN) 

 Område Beskrivelse  

1 Styring Tydeliggjøre hva i vedtakssakene som vil kreve beslutning i 
HN med referanse til styringsdokumentet der HSYK er 
definert som prosjekteier. Administrasjonen i HSYK og HN 
skal samarbeide tett om utformingen av disse sakene. Det 
utarbeides en tidsplan for beslutningssaker som gir 
tilstrekkelig tid for drøfting og beslutning. 
(ansvar: Prosjektet).  

 

2 Styring Prosjektledelsen bidrar til gode samarbeidsprosesser med 
styrene, for å sikre god kvalitet på styresaker og bidra til god 
innsikt i prosjektets prosesser og leveranser. 
(Ansvar: Prosjektet) 

 

3 Styring Prosjektledelsen må tydeliggjøre hvilke beslutninger som må 
fattes når og konsekvensene av manglende/forsinkede 
vedtak. 
(Ansvar: Prosjektet) 

 

4 Økonomi Prosjektet tar initiativ til å avklare med HSYK og HN hva 
rammen på 2,5 mrd. skal omfatte (tiltak i interimperioden, 
nybygg, ombygging, prehospital, utstyrspakke i DMS 
Brønnøysund)  
(Ansvar: Prosjektet) 

 

5 Prosjektutvikling Prosjektet innfører kostnadsstyrt prosjektutvikling som 
virkemiddel til å styre videre planlegging og prosjektering 
(steg 1 og 2 av konseptfasen).  
(Ansvar: Prosjektet) 

 

6 Utviklings- 
organisasjonen 

Tett dialog med linjeorganisasjonen om ressursuttak, krav til 
framdrift, og forventning om smidighet fra linje og 
foretakstillitsvalgte. Prosjektet utarbeider en omforent plan 
for medvirkningsaktiviteter 
(Ansvar: HSYK og prosjektet) 

 

7 Framdrift 
Uenighet/konflikt 

Etablere en god prosess med faglig utviklingsplan 
(faggrupper - få med de riktige og nødvendig kompetanse). 
Prosjektet beskriver plan og metode for fasilitering. 
(Ansvar: Prosjektet) 

 

8 Økonomisk bæreevne Det er prosjektets ansvar å tilpasse faglig strategisk 
utviklingsplan slik at tiltakene tilpasses den økonomiske 
bæreevnen (steg 0). 
Økonomisk bæreevne skal utredes og optimaliseres i steg 1 
og steg 2. HSYK har ansvar for å etablere et finansielt 
handlingsrom. 
(Ansvar: Prosjektet og HSYK) 

 

9 Rekruttering i 
interimperioden 

Skape forutsigbarhet i interimperioden så tidlig som mulig. 
Dette omfatter faglige funksjoner, tomt for sykehus i 
Sandnessjøen og omegn, vaktbelastning mm. 
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 Område Beskrivelse  

Gjennom faglig strategisk utviklingsplan skape grunnlag for 
snarlig avklaring av fremtidig drift i Mosjøen. Innstilling tomt 
for SSJ avklares sommer 2022 
(Ansvar: Prosjektet, HSYK og HN) 

10 Erfaringsoverføring Det gjøres en kartlegging av læringspunkter (både beste 
praksis og ikke anbefalte løsninger) fra relevante prosjekter i 
inn- og utland med beskrivelse av hvordan dette skal 
hensyntas i konseptfase, inklusive premisser for framskriving  
(Ansvar: Prosjektet) 

 

11 Informasjon/ 
Kommunikasjon 

God informasjon til alle ansatte i foretaket, til 
kommuneledelse og befolkningen for øvrig vedrørende 
prosessen og hva som skjer steg for steg. 
Norges beste lokalsykehus – hva betyr dette for Helgeland ? 
Kommunisere mål og prosess til omgivelsene på en måte 
som skaper forutsigbarhet og tillit til prosessen.  
(Ansvar: HSYK) 

 

12 HSYK ledelse Plan for flytting av ledelse i henhold til styringsdokumentet 
sin beskrivelse  
(Ansvar: HSYK) 

 

13 Samling av 
fagmiljø/Funksjonsfordeling 

Kartlegge og vurdere synergier ved samling av fagmiljø og 
funksjonsfordeling iht vedtaket om struktur og lokalisering 
(inngå i faglig strategisk utviklingsplan, konseptfaen steg 0) 
(Ansvar: Prosjektet) 

 

14 Tilgjengelighet Tilgjengelighet for pasienter og ansatte vil bli utredet som 
grunnlag for tomtevalg i Sandnessjøen med omegn. 
(Ansvar: Prosjektet) 

 

    

Tabell 1: Risikoreduserende tiltak 
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2 Introduksjon 

2.1 Omfang 

Dette dokumentet oppsummerer den helhetlige risikovurderingen som er gjennomført i forbindelse 

med oppstart av konseptfasen steg 0 for prosjekt Nye Helgelandssykehuset (PNHS).  

Risikovurdering er basert på:  

- Felles arbeidsmøter i koordineringsgruppen (= prosjektledelsen) for Nye 
Helgelandssykehuset (30.okt, 2.nov, 18. nov og 19. nov)  

- Egne risikovurderinger utført av HSYK ledelse (SSJ,MSJ,MiR, Senter for samhandling) 
- Innspill fra Helse Nord v/Hilde Rolandsen 
- Egne risikovurderinger utført av foretakstillitsvalgte (Legeforeningene i SSJ, MSJ og MiR, 

Norsk Sykepleieforbund, Ergoterapiforbundet) 

Det reflekterer en svært bred og medvirkning der 118 risikokort er mottatt og videre bearbeidet av 

prosjektledelsen slik at man står igjen med et håndterlig antall risikoer og tiltak.  

 

2.2 Målsetting 

Målsettingen med ROS-analysene har vært: 

1. Etablere felles forståelse (i prosjektgruppene, i styringsgruppe og hos eier) for hva som kan 

true prosjektets suksess  

2. Etablere et felles eierskap til hvilke risikoreduserende tiltak det er nødvendig å innføre og 

etterleve 

3. Gjennom dette starte opp prosjektets risikostyringsprosess som innebærer at prioriterte 

tiltak følges opp og ny risiko identifiseres og vurderes undervegs i prosjektet.  

 

Figur 2: Risikoanalyse er å være etter «etterpåklok på forhånd 

Målet er altså at resultatet av ROS-vurderingen skal bli brukt aktivt av prosjektledelsen til å styre 

risiko, herunder rapportere risiko opp til styringsgruppe og eier på en hensiktsmessig måte 

gjennom hele prosjektgjennomføringen.  
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Regelmessig oppdatering er av vesentlig betydning for at risikostyringen skal reflektere 

situasjonen i prosjektet, herunder aktuelle planer, hovedaktiviteter og utfordringer. 

 

3 Kort beskrivelse av prosjektet 

3.1 Bakgrunn 
I foretaksmøte med Helse Nord RHF den 27. januar 2020, avgjorde helse- og omsorgsminister Bent 
Høie ny sykehusstruktur på Helgeland. Helseministeren sluttet seg til styret i Helse Nord RHF sitt 
vedtak i sak 137-2019 Helgelandssykehuset 2025 – struktur og lokalisering og ber Helse Nord RHF 
følge opp dette i det videre arbeidet.  
 
I foretaksmøtet mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF 5. februar 2020 ber Helse Nord 
RHF Helgelandssykehuset HF om å følge opp vedtaket i foretaksmøtet i Helse Nord RHF i tett 
samarbeid med Helse Nord RHF.  
 
Vedtaket om struktur og lokalisering omfatter en løsning med ett sykehus lokalisert på to steder; ett 
akuttsykehus i Mo i Rana og ett i akuttsykehus i Sandnessjøen og omegn. I tillegg videreføres planene 
om et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. I konseptfasen skal etablering av polikliniske 
somatikk-tilbud samlokalisert med kommunale helsetjenester i Mosjøen utredes. Akuttsykehuset i 
Sandnessjøen og omegn skal være hovedsykehus.  
 
Styret i Helse Nord RHF forutsetter at Helgelandssykehuset skal drives som ett sykehus på tvers av 
geografiske lokasjoner. 
 
Styringsdokument for konseptfasens steg 0 ble vedtatt 28. oktober 2020.  
 
Mandatet med målbildet omfatter videreutvikling av en helhetlig tjeneste med hovedfokus på 
pasienten og sømløse tjenester mellom ulike nivåer og områder i den samlede helsetjenesten. 
Mandatet omfatter etablering av en moderne spesialisthelsetjeneste i en to-sykehusløsning. Den nye 
strukturen krever endringer av hvordan tjenesten er organisert og investeringer i bygg og utstyr. 
Samtidig med at utviklingsprosjektet gjennomføres skal tjenesten til befolkningen opprettholdes.  
Endring og utvikling i dette omfanget er et potensial for uønskede hendelser. Tidlig identifisering av 

risiko og sårbarhet gir prosjektorganisasjonen muligheter for å være i forkant og kunne iverksette 

tiltak for å eliminere eller redusere risiko i prosjektet.  

 

3.2 Organisering og prosjektgjennomføringsmodell 

Helgelandssykehuset HF leder det samlede utviklingsprosjektet og er den juridiske byggherre for det 

bygningsmessige utviklingsarbeidet. Sykehusbygg HF har prosjektledelsen for de byggrelaterte 

prosessene og bistår med støtte til prosjektledelsen.  

Prosjektet styres av en egen styringsgruppe. Planarbeidet skal gjennomføres med deltakelse fra eier, 

ansatte og ledere i Helgelandssykehuset, samarbeidsparter i andre deler av helsetjenesten og 

utdanningsinstitusjoner, i tillegg til representanter for brukere, fagorganisasjoner og vernetjenesten.  

Prosjektledelsen har etablert en referansegruppe med eksterne aktører fra sentrale 

samfunnsfunksjoner.   

   

Styremøte i Helse Nord RHF
16DES2020 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

Side 20



 

9 
 

3.3 Mål for prosjekt Nye Helgelandssykehuset 

Nye Helgelandssykehusets visjon er å bli Norges beste lokalsykehus. Målet er å etablere ett sykehus 

som gir trygghet for befolkningen på Helgeland. Det skal være pasienttilpassede, kunnskapsbaserte 

og sammenhengende tjenestetilbud av høy kvalitet, som møter dagens og fremtidens behov. 

Helgelandssykehuset skal bidra til et Helgeland som er attraktivt og i utvikling – for fagmiljøene og 

samarbeidspartnere. Helgelandssykehuset skal gi tilgjengelige, gode og likeverdige tjenester til alle 

som trenger det. 

Prosjektets resultatmål for konseptfasen er vedtatt gjennom styringsdokumentet:  

«Konseptfasen skal munne ut i et faglig godt begrunnet beslutningsgrunnlag. Det skal pekes på det 

konseptet som best oppfyller de målene som er definert i mandatet og styringsdokumentet. 

Beslutningsgrunnlaget er resultatmålet for konseptfasen.  

Konseptet beskrives i en konseptrapport som gir Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF grunnlag 

for å beslutte om man skal gå videre i en forprosjektfase. Konseptfaserapport og rapport fra ekstern 

kvalitetssikring (KSK) skal gi grunnlag for lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet. 

For konseptfasen vil resultatmålene for kvalitet og kostnad likestilles og prioriteres foran tid: 

Prioritet 1: Kvalitet og kostnad – Det foreligger et beslutningsunderlag som er tilstrekkelig faglig 

utredet og er innenfor definert styringsmål for investering og bærekraft. Underlaget gir 

Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF grunnlag for beslutning om videreføring til forprosjekt. 

Prioritet 2: Tid – Prosjektet har som mål å sende inn lånesøknad i forbindelse med behandling av 

statsbudsjett for 2024 (behandles høsten 2023).» 

Vedtatt styringsramme for prosjektet er 2,5 Mrd. Tallet forutsetter lånetilsagn fra Helse- og 

omsorgsdepartementet og vil vurderes på nytt etter konseptfasen.  

Nærmere beskrivelse av målstruktur og organisering finnes i vedtatt Styringsdokument for 

konseptfasens steg 0. 

 

3.4 Kritiske suksessfaktorer for prosjektet 

Suksessfaktorer er definert som forhold som må ligge til rette for at prosjektresultatet skal oppfattes 

som vellykket. Suksessfaktorene inneholder både risikomomenter og muligheter for prosjektet. For å 

lykkes er det viktig at alle parter og interessenter er bevisst prosjektets kritiske suksessfaktorer og at 

det jobbes aktivt med tiltak knyttet til suksessfaktorene i prosjektutviklingen.  

I styringsdokumentet er det gjort en vurdering av prosjektets kritiske suksessfaktorer for 

konseptfasen for å lykkes med forventet resultat: 

• Fokus på hva som er gode løsninger for pasienter på Helgeland 

• Ny organisasjon- og ledelsesstruktur 

• Oppdatert faglig strategisk utviklingsplan 

• Helgelandssykehuset er ett sykehus 

• Felles målforståelse i hele organisasjonen 

• Felles forståelse av vedtaket 

• Felles risikoforståelse 

• Ledere og ansatte viser lojalitet og forpliktelse til vedtaket 

Styremøte i Helse Nord RHF
16DES2020 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

Side 21



 

10 
 

• Åpen, transparent, sporbar og forutsigbar prosess. Herunder at formell behandling i 

etablerte organer er godt forberedt, planlagt i god tid. At det av protokoller framgår tydelig 

hva partene eventuelt er uenige i og at tillitsvalgte har tilstrekkelig tid til å delta i prosessen 

• Tydelig og forståelig kommunikasjon 

• Tydelige styrings- og beslutningslinjer  

• Tydelig mandat og forventningsavklaringer 

• God kostnadsstyring 

• Opprettholde god drift i interimperioden - fra beslutning om struktur til ferdigstilling av 

omstrukturering 

• Relevant klinisk, analytisk og teknologisk kompetanse 

 

4 Gjennomføring og oppfølging av ROS-aktivitetene 

4.1 Arbeidsmetodikk 

Arbeidet er gjennomført i henhold til prinsippene i Sykehusbygg sitt styringssystem. Følgende 

metodikk ble fulgt: 

1. Introduksjon, formål og overordnet metodikk for ROS,  

2. Systemdefinisjon, dvs hva skal vurderes 

a. gjennomføringsmodell med milepæler og interessenter (inkl. konseptfase «steg 0») 

b. Resultatmål 

c. Definerte suksesskriterier 

3. Individuell risikokartlegging, trusler og muligheter  

Hver enkelt møtedeltager ble bedt om å bruke 15 minutter på å skrive ned de viktigste 

trusler/bekymringer og muligheter/oppsider sett fra sitt ståsted; «Risikokort» se Figur 3 

nedenfor. 

4. Gjennomgang og drøfting i plenum av identifiserte trusler og muligheter  

Risikokortene ble presentert og begrunnet av den enkelte og diskutert/utfordret av 

møtedeltagerne for å oppnå en felles forståelse av risikoen. 

5. Kort oppsummering, risikobilde 

6. Etter arbeidsmøter: Komplettere og sammenstille analysen 

7. Kvalitetssikring 

  

Figur 3: Risikokort er brukt til kartlegging av prosjektrisiko 
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4.2 Risikobilde 

Totalt 118 risikoforhold er blitt kartlagt. Etter en videre bearbeiding og drøfting i prosjektledelsen 

står vi igjen med 28 uønskede hendelser (trusler) med ulik alvorlighetsgrad:   

 

En total oversikt over risikoer som er kartlagt og analysert finnes i Vedlegg. 

En foreløpig samlet vurdering har gitt følgende risikobilde (trusler): 

  

Figur 4: Risikobilde (nummer i parentes angir enkeltrisikoer som er nærmere beskrevet i vedlegg) 

 

Merk at ROS/risikovurderinger er ingen eksakt vitenskap. Hovedhensikten med aktiviteten er å jobbe 

systematisk med risikoreduksjon. Risikobildet må betraktes som et øyeblikksbilde og reflekterer at 

det er mange forhold som skaper bekymring. Dette er normalt i startfasen av et stort 

utbyggingsprosjekt. Over tid skal risiko «flyttes» fra det røde området og ned mot det grønne. 

Risikobildet i Figur 4 må ses på som en støtte til å prioritere hvilke tiltak som skal innføres. 

 

  

◼ Rød risiko anses som høy og prinsippet er at risikoreduserende tiltak skal iverksettes.  

 

◼ Gul risiko kan man velge å leve med, men tiltak bør innføres så lenge innsatsen (kostnaden) 

rettferdiggjør effekten av tiltaket. 

◼ Grønn risiko er vurdert som så lav at risikoreduserende tiltak ikke er nødvendig 
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4.3 Oppfølging gjennom prosjektets faser 

Prosjektdirektør utvikling og prosjektsjef utbygging er ansvarlig for den videre oppdatering og 

oppfølging av tiltakene i risikoregisteret. Risiko skal rapporteres til eier på regelmessig basis. 

Prinsippene er som følger: 

- Enhver risiko har en risikoeier, i prosjektgruppene eller hos eier. Risikoeier har et ansvar for å 

følge opp at besluttede risikoreduserende tiltak blir iverksatt 

- Ethvert risikoreduserende tiltak har en tiltakseier. Tiltakseier er ansvarlig for at tiltaket 

innarbeides. 

   

Videre oppfølging gjennom prosjekts faser kan kort beskrives med at prosjektdirektør utvikling i HSYK 

og prosjektsjef utbygging i SB: 

• Bruker informasjonen i risikoregisteret aktivt i sin prioritering av oppgaver som bidrar til å styre 
risiko på en god måte. 

• Sørger for aktiv informasjon til og involvering av alle som har en rolle i risikostyringen i 
prosjektet, inkludert eksterne aktører etter behov og vurdering 

• Sørger for at det oppnevnes ansvarlige for oppfølging av risikoer og gjennomføring av tiltak, 
oppdaterer status ved endringer og ved avtalte milepæler 

• Rapporterer de viktigste risikoene opp til styringsgruppe og eier 

• Foretar regelmessig gjennomgang av risikoregisteret for å sikre at det ved viktige milepæler 
inneholder aktuelle risikoer og tilhørende tiltak.  
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5 Vedlegg 

 

A: Kategorisering av risiko 

B: Oversikt over alle uønskede hendelser (trusler) 

C. Deltagerliste ROS-arbeidsmøter 

D: Beskrivelse av konsekvenstyper og sannsynlighetsbegrepet 

E: Risikoregister (all input til risikoer og tiltak) 
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A: KATEGORISERING AV RISIKO 

For at risikoer skal kunne kategoriseres som grunnlag for prioritering av tiltak, har Sykehusbygg 

definert et sett med kriterier for utbyggingsprosjekter 

Følgende kategorier er utgangspunkt for en  ROS-analyse 

• Sannsynlighet for at en uønsket hendelse  eller oppside/mulighet inntreffer 

• Konsekvensen av hendelsen beskrevet som: 

a. Innvirkning på kostnad 

b. Innvirkning på framdrift 

c. Kvalitet på nytt sykehus / påvirkning på berørte sykehusfunksjoner (i 

interimperioden)  

d. HMS/Arbeidsmiljø 

e. Ytre miljø  

f. Omdømme for prosjektet, eier og Sykehusbygg som konsekvens av utbyggingen 

 

I denne risikovurderingen har man valgt å fokusere på a, b og c. 

For mer detaljert henvises det til Vedlegg D. 
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B: Oversikt over alle uønskede hendelser (trusler) 

Hendelser/forhold med høy («rød» risiko) 

◼ 1. Prosjektets styringsmodell/beslutningsstruktur: Fare for at den overordnede 

styringsmodellen skaper uklarhet og fører til forsinkede beslutningsprosesser eller 

uklare/manglende vedtak som dermed påvirker prosjektets framdrift og kvalitet på 

leveranser 

◼ 2. Uenighet internt i HSYK: Fare for at interne stridigheter, manglende lojalitet til fattede 

beslutninger eller ønske om omkamper fører til forsinket og ineffektiv prosjektgjennomføring 

(eks. ny klinikkstruktur, fordeling av funksjoner) 

◼ 3. Prosjektledelse og nøkkelpersonell: Fare for manglende kontinuitet blant prosjektets 

nøkkelpersonell og at arbeidsomfanget ikke lenger er i samsvar med prosjektorganisasjonens 

kapasitet.  

◼ 4. Høyt konfliktnivå: Fare for at et høyt konfliktnivå  påvirker framdrift og kvalitet i 

konseptfasen og evnen til å videreutvikle et helhetlig tjenestetilbud 

◼ 5. Prosjektøkonomi: Fare for at prosjektets styringsramme ikke er tilstrekkelig til å innfri krav 

og forventninger. Fare for uklarhet i hva som skal dekkes av rammen. 

◼ 6. Økonomisk bæreevne: Fare for at vedtatt sykehusstruktur blir kostbar å drifte, dvs. at 

forventede økonomiske og faglige gevinster ikke lar seg realisere. 

◼ 7. Medvirkning/Tilgjengelige ressurser i HSYK: Fare for at HSYK ikke har nok ressurser til å 

delta i arbeidsprosesser, samt ta eierskap og forankre resultater fra konseptfasen.  

◼ 8. Stort mediepress: Fare for at stort mediepress over tid i tillegg til ordinær drift, legger et 

stort press på flere funksjoner/personer. Dette kan føre til stor slitasje på organisasjonen 

som reduserer kvalitet og framdrift. 

◼ 9. OU-prosess: Fare for at kampen mellom byene fortsetter og at OU-prosessen 

vanskeliggjøres  

◼ 10. Miste spesialister/tilbud i interimperioden: Fare for at HSYK nøkkelpersonell slutter og 

at det blir vanskelig å rekruttere i interimperioden (ca. 8 år) som igjen kan gi redusert 

pasienttilbud 

◼ 11. Omkamper: Fare for at interessenter ønsker omkamp om strukturvedtaket 

◼ 12. Covid-19: Fare for at smittesituasjonen utvikler seg negativt, og at dette påvirker 

enhetenes mulighet til bl.a. å ta ut ressurser i ulike arbeidsgrupper. Kan påvirke framdriften 

og forankringsarbeid  

◼ 13. For lite areal: Fare for at det skal bli for lite areal til pasientrom, behandlingsrom og 

kontor i Nye Helgelandssykehuset 

 

Hendelser med middels-/«på grensen» risiko 

◼ 101. Krav til rapportering til styrene: Fare for at prosjektorganisasjonen blir underlagt et 

rapporteringsregime som fører til at man ikke får tilstrekkelig «rom» til å gjøre jobben. Dette 

vil ha betydning for fremdrift og kvalitet i planleggingsarbeidet og virke negativt på 

arbeidsmiljøet 

◼ 102. Forsinket lånesøknad: Fare for at tidsplanen sprekker slik at man ikke når frist for 

lånesøknad og prosjektet blir forsinket 1 år. 

◼ 103. Fordeling av funksjoner: Fare for at arbeidet med funksjonsfordeling i faglig 

utviklingsplan fører til stor motstand/konflikt (jfr styresak 137/2019) 
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◼ 104. DMS Brønnøysund: Fare for at innholdet i DMS i Brønnøysund får negative 

ringvirkninger for totalprosjektets økonomi og/eller rekruttering 

◼ 105. Tilgjengelighet: Fare for å miste pasienter pga. opplevd dårligere tilgjengelighet 

◼ 106. Sør-Helgeland: Fare for manglende medvirkning fra Sør-Helgeland (Brønnøysund),dvs at 

man ikke er representert i ekstern referansegruppe og at dette kan påvirke både HSYK og 

UNN 

◼ 107. HSYK sin økonomiske situasjon: Fare for at den økonomiske situasjonen for 2021 (og 

årene framover) blir såpass krevende overskuddskravet ikke oppnås og at det fører til 

forsinkelser for prosjektet 

◼ 110. Arealmessige utbedringer i interimperioden: Fare for mindre fokus for nødvendig 

planlagte utbedringer i interimperioden samt økt behov for sengeplasser (eksempel egen 

ortopedisk avdeling adskilt fra kirurgiske pasienter, flere enemannsrom, behandlingsrom og 

kontor for å muliggjøre økt ambulering av legespesialister). 

◼ 111. Pasienttilbud: Fare for et dårligere pasienttilbud som følge av at prosessen med ny 

sykehusstruktur tar fokus fra utvikling av behandlingstilbud, fagutvikling og kvalitetsarbeid 

◼ 112. Framtidig utvikling: Fare for å man i Nye HSYK ikke vil kunne følge med framtidig 

utvikling og utfordringer (eks. pandemi, tekniske nyvinninger slik som robotinnsats pga valgt 

utbyggingsløsning (mangelfull fleksibilitet og utvidelsesmuligheter) 

◼ 113. HSYK ledelse: Fare for mangelfull ledelse av HSYK ved at ledere er lokaliseres utenfor 

hovedsykehuset og/eller med for lang avstand til kjernevirksomheten og at ledere ikke har 

nødvendig lokalkunnskap (f.eks. pendle fra Oslo) 

◼ 114. Prosjektledelsen: Fare for at prosjektledelsen ikke er geografisk til stede ("Fjernstyring" 

er ikke heldig) 

◼ 115. Naboklager: Fare for innsigelser, klager og aksjoner fra naboer og nærmiljøet som fører 

til negativ media-oppmerksomhet og forsinket gjennomføring 

 

Hendelser med lav risiko 

◼ 108 .Sentral omkamp om vedtaket: Fare for at man ved skifte av regjering vil få en 

«omkamp» av vedtaket 

◼ 109. Finansiering av konseptfasen – steg 0: Fare for utilstrekkelig finansiering som vil være 

begrensende for omfanget på nødvendig utredningsarbeid og dermed redusere kvalitet på 

beslutningsgrunnlaget 
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C: DELTAGERLISTE ROS-ARBEIDSMØTER 

  

 

 

Navn 

 

Representerer 

 

Funksjon i prosjektet 

ROS-arbeidsmøter 

30.10.20 02.11.20 18.10.20 19.11.20 

Torbjørn Aas HSYK prosjekt Prosjektdirektør utvikling X X (X) (X) 

Margareth Myrvang HSYK prosjekt Kommunikasjon X X X X 

Vigdis Hartmann Sykehusbygg Prosjektsjef utbygging (konst.) X X X X 

Marte Lauvsnes Sykehusbygg Kvalitetssikring/Erfaringsoverføring X X X X 

Øyvind Hope Sykehusbygg Framskriving X X X X 

Arild Vassenden Sykehusbygg Sykehusplanlegger X X X X 

Jens Eirik Ramstad Sykehusbygg Fasilitator X X X X 

       

INDIVIDUELLE RISIKOVURDERINGER ER UTFØRT AV 

Ledelsen ved SSJ  HSYK      

Ledelsen ved MSJ HSYK      

Ledelsen ved MiR HSYK      

Senter for 
samhandling 

HSYK      

Dag Chr. Johansen Norsk 

Sykepleierforbund 

     

Margit Stanholt Legeforeningen SSJ      

Klaus Becker & 

Christian Grane 

Legeforeningen MSJ      

Anja Winderlich Legene i Rana      

Tove Lill Farstad Ergoterapiforbundet      

Fred A. Murer HSYK      

Rune Holm HSYK      
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D: SANNSYNLIGHETS- OG KONSEKVENSKATEGORIER (jfr SHB PR-005) 
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E: RISIKOREGISTER (IDENTIFISERTE RISIKOER OG FORESLÅTTE TILTAK) 

 

Se vedlagt fil pdf-fil «Risikoregister rev. 1,pdf» 
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Kvalitetskontroll 

Hendelse Revisjon Dato Enhet Utført av Kommentarer Kommentar 
Ja Nei 

Opprettet 0.1 29.10.20 SB AV    

Sidemanns-

kontroll 

0.1 27.11.20 Sb/HSYK Prosjektteam   Innarbeidet 

Deloitte 0.2  Tilført kapittel 

og 

gjennomgang 

Deloitte, ØH, 

AV 

  innarbeidet 

Kvalitetssik

ring 

1.0 02.12.20 SB VH   innarbeidet 

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Versjon 1.0 

Dato 2.12.2020 

Status Grunnlag styrebehandling i Helgelandssykehuset HF og Helse 
Nord RHF 

Utarbeidet av Sykehusbygg HF og Deloitte 

Godkjent av  Helgelandssykehuset HF 
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1 Bakgrunn/Mandat  
I foretaksmøte med Helse Nord RHF den 27.01.2020, avgjorde helse- og omsorgsminister Bent Høie 
ny sykehusstruktur på Helgeland. Helseministeren sluttet seg til styret i Helse Nord RHF sin vedtatte 
løsning:   
  
Ett sykehus lokalisert på to steder; ett akuttsykehus i Mo i Rana og ett i akuttsykehus i Sandnessjøen 
og omegn. I tillegg videreføres planene om et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. I konseptfasen 
skal etablering av polikliniske somatikk-tilbud samlokalisert med kommunale helsetjenester i Mosjøen 
utredes. Akuttsykehuset i Sandnessjøen og omegn skal være hovedsykehus.  
 
I grunnlagsdokumentet til oppdraget gitt fra Helse Nord RHF er det stilt krav om oppdatering av 
faglig utviklingsplan, direkte som følge av vedtakene om å iverksette planarbeidet for Nye 
Helgelandssykehuset.  
 

«…På kort sikt vil det være svært viktig at organisasjonen utarbeider en faglig utviklingsplan 
slik at medarbeidere ser et fremtidsbilde som de identifiserer seg med».   
 
«…   behov for oppdatering av det faglige dimensjoneringsgrunnlaget gjennom en overordnet 
faglig utviklingsplan».          (Sak 137-2019) 

 

I arbeidet med utviklingsplanen skal Helgelandssykehuset oppdatere dimensjonerings-grunnlaget og 

oppdatere analyser for økonomisk bærekraft.  

Vedtaket om å endre fra tre til to somatiske sykehus gjør at faglig strategisk utviklingsplan og 

dimensjonering må oppdateres før oppstart av konseptfasen iht. tidligfaseveilederen. Prosjektet Nye 

Helgelandssykehuset er nå i konseptfasens steg 0-forberede konseptfase. Konseptfasen vil bestå av 

tre steg:  

• Konseptfase steg 0: Forberede konseptfase 

• Konseptfase steg 1: Hovedprogram og alternativvurdering  

• Konseptfase steg 2: Utdyping av valgt hovedalternativ 

 

2 Hensikt med notatet  
Hensikten med metode- og forutsetningsnotatet er å forankre og ramme inn prosessen med faglig 

strategisk utviklingsplan og økonomisk bæreevne i steg 0.  

Slik oppdraget er utformet er det i fase 0 behov for en begrenset oppdatering av utviklingsplan som 
skal sikre nødvendige avklaringer og framdrift i arbeidet med Nye HSYK. Forutseteningsnotatet vil 
redegjøre for hvordan oppdraget forstås, avgrenses og hvordan arbeidet med oppdatering av 
utviklingsplanen skal organiseres. 

 
Et vesentlig grunnlag for arbeidet med utviklingsplanen og planlegging av dimensjonering er 

oppdaterte analyser og framskrivninger. I dette dokumentet beskrives grunnlaget for 

framskrivningsarbeidet innrettet mot det konkrete formålet i denne fasen av prosjektet.    

Det skal gjøres analyser av økonomisk bærekraft for de alternative modeller som følge av 

utviklingsplanens forslag til funksjonsfordeling og alternative driftsmodeller.  
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Forutsetningsnotatet legges frem for orientering i styremøter i Helgelandssykehuset HF og Helse 

Nord RHF i desember 2020 

 

3 Tidligere vedtak  
Helgelandssykehuset har gjennomført en serie med utredninger som forberedelse til vedtak om 

sykehusstruktur. I sak 137-2019 redegjør Helse Nord RHF for grunnlaget for beslutning som blir gjort 

gjeldende for foretaksmøter mellom Helseministerens og Helse Nord RHF, og videre mellom Helse 

Nord RHF og Helgelandssykehuset HF. 

3.1 Sentrale forutsetninger for utviklingsplanen 
Vedtak Beskrivelse av vedtaket 

Foretaksmøte mellom Helse- og 
omsorgsdepartementet og Helse Nord 
RHF 27. januar 2020 

Vedtak om struktur og lokalisering: 
«…..Ett sykehus lokalisert på to steder; ett akuttsykehus i 
Mo i Rana og ett i akuttsykehus i Sandnessjøen og 
omegn…. 
 
Pkt. 2. a) 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen etableres som 
helseforetakets hovedsykehus med følgende funksjoner: 
Akuttsykehus med indremedisin med akuttberedskap, 
generell kirurgi med akuttberedskap, fødeavdeling, 
anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid 
med Nordlandssykehuset). Det foreslås videre at 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal ha urologi, 
plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk 
medisin, og øre-nese-hals som krever sengekapasitet…… 
 
Pkt. 2. b) 
Helgelandssykehuset Mo i Rana etableres som 
akuttsykehus: Indremedisin med akuttberedskap, generell 
kirurgi med akuttberedskap, ortopedi med akuttberedskap, 
fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i 
vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset HF). 
 
Pkt. 2. c)  
DMS i Brønnøysund planlegges som forutsatt 
 
Pkt 3.  
I konseptfasen utredes etablering av polikliniske somatikk-
tilbud samlokalisert med kommunale helsetjenester i 
Mosjøen. Som del av utredningen vurderes også det 
somatiske tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern 
 
Pkt. 5.  
Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF skal drives 
som ett sykehus på tvers av geografiske lokalisasjoner. 
Befolkningen skal møte en kunnskapsbasert praksis, og det 
skal være en lik tilnærming til arbeidet med kvalitet.  
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Pkt. 6.  
Styret ber om at tjenestetilbudet i rus og psykisk helsevern 
videreutvikles med basis i dagens DPS-struktur med 
sengekapasitet og poliklinikker. I konseptfasen må det også 
gjøres en vurdering av hvordan det somatiske tilbudet til 
pasienter innen psykisk helsevern og rus skal styrkes innen 
framtidig struktur, jf. nasjonale målsettinger.  
 
Pkt. 8.  
Styret ber adm. direktør om å ta initiativ til et samarbeid 
med Nord universitet om videreutvikling av 
sykepleierutdanningen på Helgeland slik at kapasiteten 
økes, rekrutteringen kan styrkes og praksisplassene i 
spesialisthelsetjenesten brukes til å utdanne sykepleiere.  
 
Pkt. 9.  
For å styrke rekrutteringen av leger på Helgeland ber styret 
adm. direktør om å ta initiativ til et samarbeid med 
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet slik at 
medisinerstudenter får gjennomført 5. og 6. år på 
Helgeland, etter modell fra Bodø og Hammerfest.  
 
Pkt. 10.  
Helgelandssykehuset har ansvar for 
spesialisthelsetjenesten til den sørsamiske befolkningen på 
Helgeland. Styret forventer at det legges til rette for et godt 
tilbud til den sørsamiske befolkningen i den nye 
strukturen.» 
 

Styresak 137-2019 Helse Nord RHF 
18.12.2019 

Vurderingsavveininger forut for vedtak, som igjen er 
grunnlag for vedtak i foretaksprotokoll 

Ny nasjonal helse- og sykehusplan 
(2020-2023) bygger videre på Nasjonal 
helse- og sykehusplan 2016-2019 med 
en styrking av pasientens 
helsetjeneste.  

Krav til bærekraftig helsetjeneste gjennom ni strategier: 
1. Pasienten er aktiv deltaker 
2. Helhetlige og sammenhengende tjenester 
3. Sårbare pasienter møtes med team 
4. En sammenhengende akuttmedisinsk kjede 
5. Spesialisthelsetjenester i hjemmet 
6. Bruk av helsedata til det beste for fellesskapet 
7. Livslang læring 
8. Ledelse bidrar til endring 
9. Vi lærer av hverandre 

 

Regional utviklingsplan Helse Nord  De mest sentrale er Spesialisthelsetjenesteloven, Pasient 
og brukerrettighetsrettighetsloven, Psykisk helsevernloven, 
Helse og omsorgstjenesteloven (tvang i TSB)   

Helselovgivningen  med forskrifter 
https://lovdata.no/  

De mest sentrale er Spesialisthelsetjenesteloven, Pasient 
og brukerrettighetsrettighetsloven, Psykisk helsevernloven, 
Helse og omsorgstjenesteloven (tvang i TSB)   

Veileder for arbeidet med 
utviklingsplan (Helse Nord 2016) 

Veilederen omfatter komplett utviklingsplan. I prosjektet 
benyttes veilederen så langt det passer 
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Forskrift om spesialistutdanning og 
spesialistgodkjenning for leger og 
tannleger (spesialistforskriften) 
 

Denne forskriften setter krav til spesialiseringsløp 

Veileder: Deling av somatiske 
spesialisthelsetjenester i 
Helse Nord 

Prinsippinndeling for spesialiteter 

 

4 Forutsetninger spesifikt for arbeidet i fase 0 
 

4.1 Framskriving  
En beregning av framtidig dimensjoneringsbehov for Helgelandssykehuset HF utføres med 

utgangspunkt i dagens aktivitet (2018) koblet mot tilhørende befolkningsframskrivinger fra SSB 

(2018). Framskrivingene vil oppdateres med 2019-data dersom disse blir tilgjengelige i løpet av dette 

arbeidet. Det vil framskrives til 2035 og 2040. I dette arbeidet vil vi benytte RHF-enes 

framskrivingsmodell. 

I første omgang vil aktiviteten ved Helgelandssykehuset framskrives som et samlet helseforetak, 

uavhengig av lokasjon. For å beregne framtidig aktivitet og kapasitetsbehov vil det i tillegg til den 

demografiske framskrivingen beregnes effekter av omstillingsfaktorer og utnyttelsesgrader.  

For å beregne kapasitetsbehov knyttet til pasientforløp og fagområder vil det i forbindelse med 

framskrivingen gjennomføres analyser av dagens aktivitet, samhandling med 

kommunehelsetjenesten, private avtalespesialister, potensiale for endringer og muligheter for 

kapasitetsutnyttelse. I løpet av arbeidet med den faglig strategiske utviklingsplanen vil 

dimensjoneringsgrunnlaget kunne justeres i henhold til framtidig funksjonsfordeling. Disse 

justeringene kan være i de kvalitative omstillingsfaktorene, eller også forutsetninger om ulike 

utnyttelsesgrader og åpningstider. Det vil gjøres følsomhetsanalyser som viser de kapasitetsmessige 

konsekvensene av flere alternative beleggsprosenter og åpningstider.   

 

4.2 Faglig strategisk utviklingsplan  

4.2.1 Tolkning av oppdraget  

Begrepet «Oppdatering….» 

Revisjon av utviklingsplanarbeidet kan ikke skje gjennom direkte oppdatering av siste godkjente 

utviklingsplanen for helseforetaket (dokumentdato 2014). Den gjeldende planen var utformet som 

grunnlag for å beslutte sykehusstruktur. Ingen av strukturalternativene er i samsvar med den 

vedtatte strukturen. Utviklingsplanen fra 2014 benyttes så langt det passer til oppdraget. Helse 

Nords overordnede utviklingsplan er gjeldende og legges til grunn. 

….«overordnet…». 

Iht. oppdraget skal utviklingsplanen være overordnet. Utgangspunktet i vedtaket fra Helseministeren 

er svært detaljert. Overordnet inviterer allikevel til at det er hovedtrekkene som skal vurderes i 

utviklingsplanarbeidet. I Vurderingen vil en legge vekt på vurderingsprinsippene «Vanlig, Viktig og 

Vanskelig». Dette innebærer at en vurderer de store pasientgruppene primært (vanlig), og deretter 
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pasientgruppene med hvor marginene er små («viktig») og der det er så avanserte metoder at det 

strekker seg ut over spesialistkunnskap tilsvarende lokalsykehusnivå («vanskelig»).  

Utviklingsplanen i steg 0 er tilstrekkelig overordnet når den oppfylle de uttrykte målene om at 

medarbeidere ser et fremtidsbilde som de kan identifisere seg med og at det danner grunnlag som 

dimensjoneringsgrunnlag (se kap. 5.2).    

…«faglig utviklingsplan» 

«Faglig» i denne sammenheng avgrenses til de helsefaglige tjenestene og de sentrale støtte- og 

servicetjenester. 

I foretaksmøte med Helse Nord RHF den 27. januar 2020, avgjorde helse- og omsorgsminister Bent 

Høie struktur og lokalisering av de sentrale dag- og døgntilbudene. Strukturen er i hovedsak 

organisert etter medisinske spesialiteter. Dette tolkes slik at vurdering av spesialiteter som ikke er 

omtalt i styresaken, grenspesialiteter under de omtalte spesialitetsinndelingen og spesielle 

prosedyrer/ metoder er innenfor prosjektets frihetsgrader så lenge det ikke er i strid med regionale 

føringer som er forankret i Helse Nords «sørge for ansvar».  

«Skal»:  Ikke til vurdering  

«Foreslått» Vurderes i prosjektet, men må ha vektige grunner for å avvike (analogt til bør i 
lovtekst) 

«Utredes»  Beslutning etter vurdering i planprosessen 

 

Spesialitet oppfattes å være knyttet til medisinskfaglig ansvar og ikke til avdelingsavgrensing eller 

arealdisponeringer. Med medisinskfaglig ansvar menes ansvar for forsvarlig utøvelse av 

spesialisthelsetjeneste.  

Inndelingen i spesialiteter skal ikke være et hinder for å vurdere utvikling av pasientbehandlings-

tilbudet på tvers av spesialiteter og tjenester. Uansett inndeling er det et krav at gruppene innretter 

arbeidet mot overordnet målsetting om helhet og sammenheng (jf. prosjektmålene) 

Begrepet akuttberedskap er kjernemoment i oppdraget. Akuttberedskap forståes som løpende 

beredskap for hastig oppståtte hendelser, og omfatter vurdering og behandling av øyeblikkelig hjelp-

henviste (forskjellig fra de som er henvist som elektivt), og ansvar for innlagte med behov for 

oppfølging (kritisk syke, nyopererte osv.). Prosjektet legger til grunn at beredskapen er knyttet til 

ansvarlig spesialist i gjeldende fag. Beredskap for andre profesjoner som følge av spesialitet kommer 

i tillegg (f.eks. stansteam, mottak, intensiv, operasjonsteam mm). Det legges videre til grunn at 

helseministeren spesifikt har knyttet akuttberedskapen til hver og en av 7 spesialiteter, og at dette 

beredskapen skal være både i Sandnessjøen og Mo I Rana (unntatt ortopedi, og evt. radiolog-vakt i 

samarbeid med NSH).  

Døgnbehandling forstås som stedbundne tjenester i sykehusene. Polikliniske tjenester er i prinsippet 

ikke stedbundet og kan utføre i lokasjoner utenfor sykehuset gjennom ulike ordninger for ambulering 

og fjernkonsultasjon. Prosjektet legger til grunn at det skal være fleksible løsninger for 

desentraliserte tilbud, innenfor rammen av særlige krav til utstyr, krav til samtidighet av andre 

personellressurser eller tjenester, og den relative ressursbruken til ambuleringen for personell som 

utgjør en knapphetsressurs. 

Iht. vedtaket skal det utredes mulighet for noe poliklinikk i Mosjøen (foretaksprotokoll vedtakspunkt 

4). Dette kan være løsning for å yte desentraliserte polikliniske tjenester for befolkningen i sørdelen 

av sykehusområdet, inklusive særlige behov i Psykisk helsevern og TSB.  
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Samhandling 

I veileder for utviklingsplaner er samhandling koblet mot oppgavedeling som avhengige begreper.  
Samhandling er virkemiddel for å sette sammen oppgavene til en trygg, kvalitativ og 
ressursøkonomisk helhet 
 
Samhandling omfatter koordinering og samvirke i aktiviteter som gjelder tilbudet til enkeltpasienter, 
gjennom pasientforløpene. Dette omfatter koordinering av de kliniske tiltakene, service og 
støttetjenester på tvers av enheter og nivåer, og omfatter også pasientmedvirkning. I oppdraget er 
det spesielt pekt på å bedre samhandling mellom psykisk helsevern/TSB og somatikk for å sikre et 
helhetlig tilbud til pasienter 
 
Samhandling omfatter også de avtalerelaterte forholdene mellom kommune, spesialisthelse-
tjenestene, utdanningsinstitusjoner og evt. private aktører. Avtalen kan omfatte grensesnittene 
(vekslingene), drift av løsninger med delt ressursinnsats (1 1/2-linjetjenester), felles samhandlings-
arenaer (samlokaliserte tjenester), avtaler om konsultasjonsløsning mellom spesialisthelsetjenesten 
og andre aktører, felles opplæring/kurs ol. Videre kan det etableres administrative 
samhandlingsstrukturer.   
 
Tidsrammer for utviklingsplanarbeidet 

Arbeidet med utviklingsplanen tilsvarer ikke rullering av utviklingsplaner, jf. krav i Helse og 

sykehusplan. Utvikling av en komplett utviklingsplan vil iht. veilederen kreve mer tid enn den 

styrevedtatt tidsramme. Oppdateringsarbeidet har derfor to tidsperspektiv, tiden fram til oppstart 

steg 1-konseptfasen, og tiden som ikke er bundet opp av konseptfasens tidsramme. Arbeidet i steg 0 

begrenses til det som er nødvendig for å utrede før konseptfase steg 1.  

Første steg av revisjonen omfatter gjennomgang av de kliniske tilbudene, de kliniske og ikke-kliniske 

støttefunksjonene. I moderne helsetjenester er teknologi vesentlig endringsdriver og blir derfor en 

viktig del av arbeidet. 

Figur 1 – illustrasjon av utviklingsplanarbeidet. I venstre del av illustrasjonen er veilederens framstilling av 

utviklingsplan. Til høyre tidsperspektivene for planen relatert til byggeprosessen 

 

Organisering /ledelse og bygg 

Utviklingsplaner skal inneholde plan for organisering og ledelse. Dette organiseres av 

helgelandssykehuset i egen prosess. Prosessen er planlagt i forkant av utviklingsplanarbeidet slik at 

ledelsesstruktur og arbeidet med utviklingsplanen innhold henger sammen. Sykehuset skal iht. 
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oppdraget ledes som ett sykehus. I arbeidet med utviklingsplanen er det helsetjenesten i de 

tematiske gruppene som er førende, og ikke den geografisk lokasjon gruppedeltakerne arbeider i.  

Utviklingsplaner skal ha gjennomgang av bygg. Bygg er sentralt i prosjektet og organiseres iht. 

Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.  I steg 0 inngår gjennomgang av eksisterende 

bygningsmasse. Brønnøysund DPS er nært ferdigstilt.  

 

Prehospital  

Målsetting om helhet og sammenheng gir føringer for at de klinikknære vurderingene skal inkludere 

aktiviteten i de prehospitala tjenestene (hele og sammenhengende pasientforløp, jf. 

prosjektmålene).  

I foretaksprotokollen er det i vedtakspunkt 7 bedt om at plan for prehospitale tjenester gjennomgås 

så snart som mulig. En strukturvurdering i prehospital tjeneste har antatt størst verdi etter at 

funksjonsfordeling er konkludert. Tidspunkt for iverksettelse kan derfor skyves litt fram i tid. Dette gir 

også mulighet for å koordinere med at Helse Nords planarbeid for gjennomgang av luftambulanse-

tjenester i regionen.  

Utdanning, undervisning, opplæring,  

Utdanning av helsepersonell er både et samfunnsoppdrag og nødvendig for rekruttering til 

spesialisthelsetjeneste og kommunene. Helgelandssykehuset skal bidra med praksisplass og 

undervisning for grunnutdanningene i helsefagene. Spesialisthelsetjenesten har særlig behov for å 

sikre rekrutteringen av spesialutdannet personell i tillegg til grunnutdannet personell.  

I oppdraget er det spesifikt pekt på styrking av sykepleierutdanningen i samarbeid med Nord 

universitet. I henhold til målsettingen om styring av rekruttering oppfattes ikke mandatet begrenset 

til Nord universitet. Studenter fra andre universitet skal kunne tilbys praksisplass innenfor 

Helgelandssykehusets kapasitet. (Etter vedtaket i foretaksmøtet har VID-universitet har etablert 

desentralt tilbud på Helgeland).  

I oppdraget er det spesifikt pekt på styrking av legeutdanningen (grunnutdanning). Det skal 

iverksettes tiltak for å etablere 5.året for legeutdanningen fra universitetet i Tromsø. 

Helgelandssykehuset må kunne tilby kvalifiserte undervisere. 

Spesialisering av leger (LIS) er avhengig av spesialistbemanningen iht. forskriftsfestet krav. Det er krav 

om at antall i spesialisering er relatert til antall spesialister i 100% stilling i aktuell spesialitet. Hvor 

stor andel av et LIS-utdanningen som kan utføres i HSYK er avhengig av bla oppgavene til sykehuset 

(prosedyrer mm). Helgelandssykehusets målsetting om å styrke rekruttering tilsier at foretaket må 

tilstrebe å finne løsninger som i størst mulig grad gjør spesialisering attraktiv på Helgeland. 

Samarbeid på tvers av lokasjonene kan være ett virkemiddel som skal vurderes i 

utviklingsplanarbeidet. 

Teknologi  

Moderne helsetjeneste utvikler seg raskt og teknologi preger utviklingen. Diagnostiske metoder 

utvikles med stor hastighet. Den gir mulighet for at flere sykdommer som ikke tidligere kunne 

behandles kan behandles, og at flere aldersgrupper kan motta behandling. Den digitale 

kommunikasjonsteknologien gjør at innarbeidede metoder delvis kan flyttes ut av 

spesialisthelsetjenesten og også bidra til at spesialisthelsetjeneste kan utføres desentralt, mobilt og i 
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hjemmet. Nasjonal helse og sykehusplan trekker opp ambisiøse mål for teknologi, og Helse Nord RHF 

sin regionale utviklingsplan (2035) er det en uttalt ambisjon om å være ledende i å ta i bruk teknologi 

for å kompensere for avstander og drive medisinsk avstandsoppfølging i samarbeid med kommunale 

helsetjenester og pasienter.  

Det forutsettes at Nye Helgelandsykehuset vurderer mulighetene som ligger i eksisterende og 

forventet teknologiutvikling i prosjektet. Dette omfatter også utvikling av teknologiske kompetansen. 

Logistikk 

Sykehus er en kompleks organisasjon med omfattende logistikkvirksomhet. Logistikk vil påvirke alle 

funksjoner med varer/materialer, person- og informasjonsflyt og spesielt medisinsk og ikke-

medisinske støttefunksjoner. Planlegging av logistikk er sentralt i arbeidet med bygg i 

helgelandssykehuset 

I steg 0 er det vesentlig å legge plan for utvikling av de arealkrevende logistikkfunksjonene i 

helseforetaket og evt. i samarbeid med andre foretak. Dette vil også være viktig for å skape 

forutsigbarhet for personell som har arbeidssted i logistikkfunksjoner.    

Sentrale funksjoner som må vurderes er funksjoner som må være i hver lokasjon og funksjoner som 

kan være felles for flere lokasjoner. Eksempel på slike logistikkområder er matproduksjon, 

lagerfunksjoner for forbruksartikler, beredskapslager, legemiddelproduksjon og -forsyning.  

Iverksettelse av plan 

Iverksetting av utvikling oppfattes ikke å være betinget av ombygging /nybygg. Dette innebærer at 

tiltak skal kunne gjennomføres også før byggeprosessen er ferdigstilt. Det er helseforetakets 

linjeledelse som beslutter og styrer når iverksettelse av formelt vedtatte elementer i utviklingsplan 

skal iverksettes.   

4.3 Økonomisk bæreevne  
De økonomiske analysene av helseforetakets bæreevne vil ta utgangspunkt i samme metodikk og 

fremgangsmåte som benyttes i tidligfaseplanlegging av sykehusbygg (jf. Veileder for tidligfasen i 

sykehusprosjekter). Denne metodikken for økonomiske analyser er gjennomgående for alle faser i 

tidligfasen og utviklingstiltak i utviklingsplan, men presisjonsnivået øker og risikoen synker, gradvis 

fram mot beslutning om gjennomføring (B4). 

4.3.1 Forutsetninger for finansiering 

Analysene vil legge til grunn følgende foreløpige rammebetingelser knyttet til finansiering fra Helse- 

og omsorgsdepartementet (HOD) og Helse Nord RHF: 

▪ Andel lån fra HOD: 70 % av investeringen 

▪ Andel lån fra Helse Nord RHF: 10 % av investeringen 

▪ Egenfinansiering fra Helgelandssykehuset HF: 20 % av investeringen  

Byggelånsrenter estimeres for byggeperioden og legges til opprinnelig lånebeløp 

Lån fra Helse Nord RHF forutsettes å ha samme betingelser som lån fra HOD. Forutsetninger for 

andel lån og lånebetingelser fra Helse Nord RHF vil forankres med Helse Nord RHF ila arbeidet.  

Det vil for lånefinansieringen legges til grunn lånerente på 3 % som følge av foreløpige føringer gitt i 

Budsjettbrev for perioden 2021–2024 fra Helse Nord RHF. 
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Helgelandssykehuset HF må stille med egenfinansiering for å finansiere 20 % av investeringen. Dette 

vil komme fra foretakets oppsparte kontantbeholdning, nye likviditetsoverskudd realisert i perioden 

frem til overtakelse og potensiell salgsinntekt fra eventuell avhending av eiendom. Prosjektet vil 

oppdatere tidligere analyser av tilgjengelig egenfinansiering for å verifisere og sannsynliggjøre at 

egenfinansieringskravet kan oppfylles. 

Det presiseres at endelig finansieringsløsning fastsettes av styret i Helse Nord RHF i forbindelse med 

den faktiske investeringsbeslutning. Forutsetningene beskrevet her må forstås som foreløpige 

forutsetninger i de økonomiske analysene. 

4.3.2 Forutsetninger for kapitalkompensasjon 

Helse Nord RHF har historisk holdt tilbake noen midler fra helseforetakenes finansiering. Midlene 

tildeles investerende helseforetak først når det gjennomføres et større investeringsprosjekt. Denne 

ordningen for kapitalkompensasjon reduserer noe av den likviditetsmessige utfordringen 

helseforetakene har de første årene etter store investeringer med høy gjeld. Helse Nord RHF gir en 

årlig kapitalkompensasjon på 20 MNOK per milliard investert. Forutsetninger og betingelser for 

kapitalkompensasjon vil avklares og forankres med Helse Nord RHF ila arbeidet. 

4.3.3 Overordnede forutsetninger for bæreevneanalyser 

Analysene av helseforetakets bæreevne vil bygge videre på Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2021–2024 

for Helgelandssykehuset HF og føringer gitt fra Helse Nord RHF i Budsjettskriv 1 samt regionens ØLP 

2021–2024. 

Effekt av og bæreevne for DMS Brønnøysund, samt eventuelt øvrig investeringsbehov, skal 

inkluderes i bæreevneanalysene. Det vil tas utgangpunkt i tidligere utredninger og ØLP for disse 

estimatene. 

Reinvesteringsbehov i løpet av analyseperioden vil estimeres overordnet og/eller med utgangspunkt 

i eksisterende underlag der det måtte foreligge (eksempelvis gjennomgang av historiske data). 

Analyseperioden skal minst være lik tiltakets forventede økonomiske levetid. Noe forenklet, vil 

økonomisk levetid for et byggeprosjekt estimeres som vektet avskrivningstid. Prosjektet er i en for 

tidlig fase til å muliggjøre en detaljert estimering av vektet avskrivningstid, og det vil derfor tas 

utgangspunkt i erfaringstall fra andre, sammenlignbare investeringsprosjekter. 

Analysene vil kun vurdere Helgelandssykehuset HF sin bæreevne. Regionens samlede handlingsrom 

og bæreevne vurderes å være utenfor prosjektets mandat og vil ikke vurderes. 
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5 Prosess og metode  

5.1 Overordnet fremdrift  
Tidsplan for arbeidet med utviklingsplanen i steg 0, følger av Styringsdokumentet for steg 0,    

kapittel 11.  

Figur 2–Sentrale vedtakspunkter i perioden 2020-2023 
 

Figur 3 – Tidslinje for arbeidet med Forutsetnings- og metodenotat, Faglig strategisk utviklingsplan og 
økonomisk bæreevne 
 

Tabell 1 – Tidsplan for saker til styret i 2020 og 2021 
 

5.2 Metode framskriving  
Beskrivelse av metode for framskriving finnes på Sykehusbygg HFs hjemmesider: 

http://sykehusbygg.no/kunnskapsdeling/veiledere 
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5.3 Metode faglig strategisk utviklingsplan  
I oppdateringen av utviklingsplanen skal en  

a) konkludere hvor de deler av tjenestetilbudet, som ikke omfattes av foretaksprotokollens 

vedtak, skal lokaliseres. Dette skal gi ansatte forutsigbarhet om framtidig plan for 

tjenestesteder.   

b) Videre skal arbeidet vise utviklingsretning som spesielt får innvirkning på de fagspesifikke 

tjenestetilbudenes innhold. Dette skal gi et bilde av kvaliteter i pasientbehandlingsprosessen 

(forløpsperspektivet) og hvordan tjenesten bygges opp    

c) videre skal en vise utviklingsretning i samhandling mellom nivåer og spesialiteter slik at 

pasientene får sammenhengende og helhetlige tilbud, og at ressursene utnyttes godt    

For alle disse forhold skal det tydeliggjøres hvilke konsekvenser framtidsplanen har for 

dimensjonering. 

Utviklingsplanen skal utarbeides av personell med førstehånds kunnskap og erfaring med 

tjenestetilbudene i Helgelandssykehuset. Utfordringsbildet er inndelt i ulike grupper med medisinske 

spesialiteter, utdanning, og sentrale støttefunksjoner. 

5.3.1 Grunnleggende prinsipp for arbeidet 

Metoden for arbeidet med utviklingsplanen skal bygge på følgende prinsipp:  

• Utviklingsperspektivet er tjenester fra «hjem til hjem». Dette innebærer at fokuset skal 

omfatte hele forløpet fra første helsetjenestekontakt, til pasienten er tilbake i hjemmet (evt. 

institusjon i kommunen). Ventetid er en del av det som skal vurderes.   

Arbeidsgruppene skal ha kunnskap om ulike deler av innsatsområdene.  

 

• Helgelandssykehuset skal planlegges som ett sykehus. Dette innebærer at arbeidet i 

gruppene skal vurdere tematiske områder som en aktivitet, som skal utøves i ulike 

lokasjoner. Deltakelse i arbeidsgruppene skal ikke representere stedlige interesser eller 

fagpolitiske særinteresser. 

 

• Faginndelingen skal ikke begrense fokuset på samhandling med andre spesialiteter. 

Vesentlige fellesutfordringer skal diskuteres på tvers av gruppeinndelingen. 

5.3.2 Grupper  

Arbeidsgruppene er etablert etter følgende tematiske inndeling.   

• Kliniske fag 
• Indremedisinske fag*            
• Kirurgi og ortopedi (+ anestesi og ØNH) 
• Psykisk helsevern og TSB 
• Gyn/føde 
• Klinisk service (Lab, Rtg, apotek ol) 

• Utdanning / forskning/opplæring  
• Vare- og tjenestelogistikk 
• Samhandling  

 
• Adm, ledelsesstøtte. Denne gruppen sees i sammenheng med lederstrukturprosjektet 

 
Teknologi skal inngå i alle grupper. Samhandling blir egen gruppe, men det vil organiseres treffpunkt 
mellom gruppeledere i andre grupper og samhandlingsgruppen 
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* dette er fag som er grenspesialitet i indremedisin, og selvstendige spesialiteter som ikke er kirurgiske 

 
 
Grupper etableres iht. Styringsdokumentets kapittel 9 og mandat styresak 20201028 Styresak 97 Rolle- og 
ansvarsbeskrivelse for de ulike prosjektgruppene.  
 

• Gruppene som utreder utviklingsplanen ledes av gruppeleder utpekt av helgelandssykehuset. 
Sykehusbygg fasiliteter arbeidet i gruppene 

 

• Gruppene settes sammen tverrfaglig, tverrprofesjonell og fra flere nivå for å sikre bred kunnskap 
om de aktuelle oppgavene. Gruppene er ansvarlig for å innhente supplerende kompetanse når 
dette ikke er tilstrekkelig dekket av faste gruppemedlemmer. Deltakelse fra tillitsvalgte og bruker 
følger prinsippene i Helgelandssykehuset 

 
Gruppeledere inngår i Prosjektgruppe 2 som har ansvar for koordinering mellom gruppene. 
Prosjektgruppe 2 rapporterer til prosjektledelsen.   

 

5.3.3 Prosess for oppdatering av utviklingsplan 

Prosessen skal følge grunnleggende prinsipper i utredningsarbeider. Prosessens inndeling samsvarer 

med prinsippene i veileder for utarbeidelse av utviklingsplaner, men er tilpasset behovene i fase 0.   

 

 
Figur 4: samlet modell for analyse og plan for Nye Helgelandssykehuset 

 

• Etablere en felles forståelse av overordnet målbildet (målhierarkiet slik det er beskrevet i 

Styringsdokumentet), og resultatmålet for det konkrete oppdraget om utviklingsplanarbeidet 

i Steg 0.    

 

• Etablere et felles bilde av dagens situasjon. I dette arbeidet skal gruppene identifisere gapet 

mellom målbildet og de faktiske forhold. For å understøtte arbeidet med felles oppfatning 

om dagens situasjon er det gjort et forarbeid som belyser status (forbruksstatistikk, 

demografiske data mm). Også kvalitative sider av situasjonen skal belyses der dette kan 

verifiseres (kvalitetsregistre mm)  

 

• Som grunnlag for å legge plan for flere tiår framover skal utviklingstrekk på områder som 

påvirker Helgelandssykehuset identifiseres. Dette omfatter forventet utvikling i sykelighet i 

Styremøte i Helse Nord RHF
16DES2020 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

Side 46



 

15 
 

befolkningen, forventet utvikling av i de medisinske fag, støttefag, teknologi mm. I tillegg kan 

en vurdere effekten av målene som er satt i prosjektet. I modellen som er beskrevet i fig 3 

kan utviklingstrekk legges til grunn for å simulere hvilke konsekvenser dette ville gitt for 

dagens aktivitet  

 

• Videre vil fokus flyttes til å beskrive alternativer for utvikling av tjenestetilbudet på 

Helgeland. Dette omfatter kjernevirksomheten i spesialisthelsetjenesten innad i 

spesialisthelsetjenesten og fordeling av oppgaver mellom nivåer. I vurdering av 

kjernevirksomheten inngår konsekvenser forslagene har for bemanning, ressursbruk, 

teknologi, bygg og utstyr. Forslagene skal ligge innenfor rammen av prosjektet.  

 

• Forslagene skal legges til grunn for simulering av alternative framtidsløsninger, og 

konsekvensen dette har for Helgelanssykehuset og samarbeidsparter. Modell for 

framskrivning framgår av figur 4. 

 

• Fasen avsluttes med forslag til tiltak for å etablere Nye Helgelandssykehuset 

 

5.3.1 Særlige hensyn i prosessen 

I prosjektets ROS-analyse er det vurdert flere risikoer. Følgende er vesentlig å forholde seg til 

Det er viktig å erkjenne at utviklingsarbeid i knyttet til strukturvedtak ofte er preget av motstridende 

interesser. Som følgene av arbeidet med å etablere ny struktur i Helgelandssykehuset er det bygd 

opp spenning mellom geografiske områder og fagmiljøer. I oppdraget fra ministerens gjenstår det å 

vurdere strukturelle tiltak ut over ministerens vedtatte fordeling. Det kan forventes at motstridende 

interesser og konflikter kan oppstå. Ulike saklige synspunkt og alternativer skal kunne legges fram og 

drøftes. Det er samtidig viktig at en iverksetter nødvendige tiltak hvis konflikt i utredningsgruppene 

reduserer muligheter for å nå målsetting.  

Tiden som står til rådighet for å bygge felles plan er knapp. Det er nødvendig å prioritere de mål som 

er satt for forutsigbarhet for ansatte og grunnlag for arealberegning. 

Utviklingsplanlegging vil involvere nøkkelpersonell som er opptatt med andre oppgaver (se også 

neste om Covid-19). Dette omfatter klinisk personell, støttetjenester og ledere. Det er viktig at 

møtene er varslet i god tid, og at prosessene i møtene blir effektive.  

Covid-19 gjør det vanskelig å gjennomføre møtevirksomhet. Det er grunn til å tro at denne de særlige 

smittebegrensende hensyn må tas hele neste halvår. Det vil være reisebegrensninger og 

begrensinger i møtegjennomføring og befaringer. For eksterne rådgivere som deltar i prosessen, og 

som ikke er kjent vil det være vanskelig å få sett dagens oppbygging av sykehusene. I tillegg kan 

Covid-19 medføre tidsforsinkelser fordi forhøyet beredskap vil kreve mer ressurser i drift av 

sykehusene.  

5.3.2 Arbeidsform 

Arbeidsgruppene skal møtes ca. hver 4. uke fra uke 2 i 2021. Ca. 4 uker mellomrom er valgt for å sikre 

mulighet for for- og etterarbeid. Det blir utarbeidet plan for struktur og plan for hvert møte. Møtene 

blir referert og referat godkjennes i påfølgende møter. Møtereferatene er åpne med mindre annet 

blir bestemt. Alle arbeidsdokumenter deles digitalt og lagres på felles og internt nettsted. 
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5.3.1   Sluttrapport  

Utviklingsplanen utformes som rapport og vil være vedlegg til styresak i begge styrene.  

 

5.4 Metode økonomisk bæreevne  

5.4.1 Overordnet metode og fremgangsmåte for bæreevneanalyser 
Økonomiske analyser av investeringsprosjekter skal forbedre kvaliteten av beslutningsgrunnlaget og 

bidra til økt bevisstgjøring av driftsøkonomiske konsekvenser av prosjektene. Økonomiske 

vurderinger inngår i den samlede vurderingen av et alternativ, som ett av flere vurderingselementer 

sammen med bl.a. helsefaglige, bygningstekniske og kvalitative (eksempelvis regionale og nasjonale 

strategier, føringer og styringsmål) vurderinger av prosjektet. Beslutningstakerne kan velge å 

gjennomføre et prosjekt selv om prosjektet isolert sett ikke har økonomisk bæreevne. I slike tilfeller 

vil det være helseforetakets samlede økonomi som må bære investeringens konsekvenser, og vil 

kunne være en begrensende faktor. 

Gjennomføringen av et større investeringsprosjekt vil ha vesentlig påvirkning på helseforetakets 

økonomiske situasjon. Formålet med de økonomiske analysene vil være å: 

▪ Sannsynliggjøre at det er mulig å finansiere prosjektet i det planlagte tidsrommet 

▪ Dokumentere overfor beslutningstakere at helseforetaket kan bære de økonomiske 

konsekvensene i etterkant av tiltaket 

▪ Rangere prosjektalternativer for å sikre riktig prioritering av investeringsprosjekter 

Et helseforetak har økonomisk bæreevne når helseforetaket har evne til å håndtere sine økonomiske 

forpliktelser over investeringsprosjektets levetid. Det betyr i praksis en vurdering av at: 

▪ Likviditetsstrøm fra driften overstiger avdrag og renter av prosjektets finansiering 

▪ Likviditetsmessig har evne til å opprettholde planlagt virksomhetsnivå, samt gjennomføre 

tilstrekkelige reinvesteringer og vedlikehold 

▪ Realiserer et positivt akkumulert årsresultat over prosjektets levetid, slik at framtidig 

egenfinansieringsevne til investeringsprosjekter opprettholdes 

▪ Eventuelt behov for mellomfinansiering etter ferdigstilt prosjekt er innenfor helseforetakets 

bæreevne  

Ny virksomhetsmodell gir konsekvenser for foretakets økonomiske bæreevne. Det vil i de 

økonomiske analysene legges opp til å simulere flere ulike alternativer for oppgavefordeling, 

organisering og dimensjonering. Dette for å sikre at man kommer fram til en modell som er innenfor 

økonomisk styringsmål og foretakets økonomiske bæreevne. Slike simuleringer gjøres på det som 

betegnes som ‘prosjektnivå’ for å gi innsikt i hvordan ulike varianter av virksomhetsmodellen isolert 

sett vil påvirke foretakets bæreevne. En vesentlig del av dette vil være en estimering og vurdering av 

hvordan driftsøkonomien påvirkes av ulike alternativer for oppgave- og funksjonsfordeling, 

organisering og dimensjonering. 

Det vil deretter gjennomføres analyser av økonomisk bæreevne for helseforetaket samlet for å 

vurdere investeringsprosjektets konsekvenser på helseforetakets totaløkonomi, med tilhørende 

finansieringsplan. Beregningene vil søke å ta hensyn til at det kan eksistere framtidige og/eller andre 

investeringsbehov som kommer i tillegg til selve sykehusstrukturen, eksempelvis prehospitale 

tjenester og/eller medisinsk utstyr. 
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Metoden fokuserer på likvidtetsstrømmer, og beregner låneopptak inkludert byggelånsrenter, som 

følger av fremtidig sykehusstruktur. Lånebeløpet danner grunnlag for en beregnet årlig belastning fra 

avdrag og rente etter ferdigstillelse av prosjektet. Dette sammenlignes med sum av årlige 

økonomiske nettogevinster fra prosjektet, per år og akkumulert. Det skal også beregnes rente på 

differansen mellom belastningen fra lånet og netto driftsgevinster.  

Prosjektet vil legge til grunn definisjoner og evalueringskriterier for økonomisk bæreevne slik definert 

i tidligfaseveilederen. Denne metodikken benyttes i alle faser av tidligfaseutredningen, og 

gjennomføres for de forskjellige alternativene som utredes. 

 

5.4.2 Driftsøkonomiske analyser 

Beregning av driftsøkonomiske effekter av et prosjekt utgjør en krevende del av analysene. 

Arbeidsgruppene og økonomimiljøet i helseforetaket vil måtte spille en sentral rolle i vurdering og 

estimering av økonomiske driftseffekter. Det vil utarbeides overordnet beregning av mulige 

nettogevinster og eventuelt ytterligere effektiviseringskrav på overordnet nivå. Formålet vil være å 

vurdere om det er realistisk at investeringen kan gjennomføres og om helseforetaket vil ha 

handlingsrom til å betjene låneopptaket og samtidig sikre god og forsvarlig drift.  

De driftsøkonomiske analysene vil være en konsekvensvurdering av arbeidet med utviklingsplanen og 

de vesentligste føringene som er gitt i tidligere vedtak om fremtidig sykehusstruktur. Eksempler på 

dette kan være simulering av driftsøkonomisk effekt som følge av konkrete føringer gitt i tidligere 

vedtak og for ulike alternativer for oppgave- og funksjonsfordeling, organisering eller dimensjonering 

som måtte utredes i arbeidet med utviklingsplanen. 

I denne fasen er perspektivet overordnet. Det sentrale vil være en beskrivelse og vurdering av om det 

er realistisk at den berørte virksomheten klarer å møte de økonomiske konsekvensene av 

investeringsprosjektet. Som del av dette er det naturlig å se hen til en overordnet vurdering av 

relevante nøkkeltall mot andre helseforetak og sykehusbyggprosjekter, eksempelvis kostnadsnivå og 

driftsmarginer. Dette vil inngå i vurderingen av realisme og driftsmessige konsekvenser av prosjektet. 

Det forventes konsistens mellom estimerte gevinster og aktiviteten/dimensjoneringen det planlegges 

for. 

Det vil utarbeides overordnet gevinstoversikt per hovedområde basert på identifisert potensial for 

driftsøkonomiske effekter. Fokus vil være på områder der det forventes vesentlige effekter. Det vil 

også være aktuelt å få fram eventuelle vesentlige ulikheter i forventet framtidig driftsøkonomi 

mellom alternativer. 

Tabellen nedenfor oppsummerer mulige hoved- og underområder som forventes påvirket av endret 

fremtidig sykehusstruktur. Det understrekes at tabellen ikke er uttømmende og vil kunne 

kompletteres løpende ila arbeidet. Denne metoden bygger videre på tidligere arbeidet med 

økonomiske analyser. Tidligere analyser for enkelte områder vil oppdateres i tråd med ny 

informasjon. Videre vil nye analyser gjennomføres for områder der det eventuelt tilkommer ny 

informasjon og/eller det foreligger tilstrekkelig grunnlagsdata.  
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Figur 5 – Tabellen nedenfor oppsummerer mulige hoved- og underområder som forventes påvirket av endret 

fremtidig sykehusstruktur. 

 

5.5 Kriterier for evaluering og innstilling  
Resultatmål for fase 0 er å avklare funksjonsfordeling med betydning for å skape forutsigbarhet for 
ansatte og beskrive grunnlag for dimensjonering av bygg.  Dette innebærer at Helgelandssykehusets 
arbeid med utvikling, som ikke direkte påvirker fase 1, skal fortsette etter steg 0.   
 
Effektmål for utvikling er definert i styringsdokumentet kapittel 5. Det er viktig å presisere at det ikke 
kan måles direkte på effektmålene i tidlig fase. Måloppnåelse på strukturelle forhold (hvilke 
tjenester, og hvor) kan måles direkte mot foretaksmøtets vedtak pkt 2 og 6   
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1 Bakgrunn/Mandat 
I foretaksmøte med Helse Nord RHF den 27.01.2020, avgjorde helse- og omsorgsminister Bent Høie 
ny sykehusstruktur på Helgeland. Helseministeren sluttet seg til styret i Helse Nord RHF sin vedtatte 
løsning:  
 
Ett sykehus lokalisert på to steder; ett akuttsykehus i Mo i Rana og ett i akuttsykehus i Sandnessjøen 
og omegn. I tillegg videreføres planene om et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. I konseptfasen 
skal etablering av polikliniske somatikk-tilbud samlokalisert med kommunale helsetjenester i Mosjøen 
utredes. Akuttsykehuset i Sandnessjøen og omegn skal være hovedsykehus. 
 
Metodikken beskrevet i veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter legges til grunn for 

prosjektets videre arbeid. Vedtaket om å endre fra tre til to somatiske sykehus gjør at faglig 

strategisk utviklingsplan og dimensjonering må oppdateres før oppstart av konseptfasen iht. 

tidligfaseveilederen. Prosjektet Nye Helgelandssykehuset er nå i konseptfasens steg 0-forberede 

konseptfase. Konseptfasen vil bestå av tre steg:  

• Konseptfase steg 0: Forberede konseptfase 

• Konseptfase steg 1: Hovedprogram og alternativvurdering 

• Konseptfase steg 2: Utdyping av valgt hovedalternativ 

 

2 Hensikt med notatet  
Hensikten med forutsetningsnotatet er å forankre og ramme inn prosessen med tomtesøk og 

tomtesiling for sykehuset i Sandnessjøen og omegn som utføres i konseptfasens steg 0.  

Forutsetningsnotatet beskriver tidligere vedtak og utredninger, prosess, kriterier for tomtesøk, 

kriterier for tomteutredning og metode for evaluering. Forutsetningsnotatet vil gi premisser for 

videre tomtesøk og siling.  

Forutsetningsnotatet legges frem for vedtak i styremøte i Helgelandssykehuset HF (HSYK) og 

orientering i styremøte i Helse Nord RHF (HN) i desember 2020. 

Vedtak om ny struktur på Helgeland gir behov for en vurdering av aktuelle tomter for sykehuset i 

Sandnessjøen og omegn. I neste steg av konseptfasen, steg 1, skal det utredes fysiske 

løsningsalternativer basert på et virksomhetsinnhold på ulike tomter for sykehuset i Sandnessjøen og 

omegn. I steg 1 legges det til grunn 2-3 utredningsalternativer i tillegg til et null-alternativ. Før 

konseptfasens steg 1 kan stares er det behov for å gjennomføre et tomtesøk og en siling av antall 

tomter. Dette arbeidet skjer i konseptfasens steg 0.  

Beslutning om hvilke tomter som skal legges til grunn utredning av løsningsalternativer i 

konseptfasens steg 1 fattes av styret i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF etter forutgående 

høring hos fylkeskommune, berørte kommuner og andre interessenter. 

Endelig valg av sykehustomt for akuttsykehuset i Sandnessjøen og omegn skjer først etter valg av 

alternativ i konseptfasens steg 1, B3A-beslutning. Den formelle planprosessen med 

konsekvensutredning og regulering iht. plan – og bygningslovens bestemmelser starter etter B3A-

beslutning og oppstart av konseptfasens steg 2 – utdyping av valgt alternativ. 
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3 Tidligere vedtak og rammeforutsetninger  

 Tidligere vedtak 
Helgelandssykehuset har gjennomført en serie med utredninger som forberedelse til vedtak om 

sykehusstruktur og lokalisering. Vedtak om ny struktur og lokalisering for Nye Helgelandssykehuset 

ble gjort av helse- og omsorgsministeren 27. januar 2020. Under følger en sammenstilling av tidligere 

vedtak og rammeforutsetninger som vil gjelde for siling og utredning av tomt for akuttsykehuset i 

Sandnessjøen og omegn. 

Vedtak Beskrivelse av vedtaket 

Foretaksmøte mellom Helse- og 
omsorgsdepartementet og Helse Nord 
RHF 27. januar 2020 

Vedtak om struktur og lokalisering: 
«…..Ett sykehus lokalisert på to steder; ett akuttsykehus i Mo i Rana 
og ett i akuttsykehus i Sandnessjøen og omegn…. 
 
Pkt 2.a 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen etableres som helseforetakets 
hovedsykehus med følgende funksjoner: Akuttsykehus med 
indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med 
akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og 
radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset). Det foreslås 
videre at Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal ha urologi, 
plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin, og øre-
nese-hals som krever sengekapasitet…… 
 
Pkt 3:  
Sykehuset i Mo i Rana lokaliseres ved nåværende bygningsmasse. 
Lokaliseringen av sykehuset i Sandnessjøen og omegn avgjøres i 
konseptfasen.  
 
Vurderinger som lå til grunn for vedtaket: 
«Foretaksmøtet viste til de utredninger som er gjennomført, 
tilrådingene fra administrerende direktører i henholdsvis 
Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF, samt vedtakene i 
styrene i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF. 
Foretaksmøtet viste også til anbefalingen fra Nordland fylkesting 
og utstrakt møtevirksomhet med de berørte kommunene i 
prosessen.» 
 

Styresak 137-2019 Helse Nord RHF 
18.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styresaken omhandler: 
Kap 7.1, definisjon av begrepet «Sandnessjøen og omegn»:  
 
««omegn» har vært benyttet i utredningene av saken, og det 
benyttes i styrevedtaket til Helgelandssykehuset fra 28. november 
2019. Begrepet avgrenser mulige lokaliseringer av sykehus i Mo i 
Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Omegn er definert som 20 
minutter fra byens rådhus. Det anses som akseptabel som avstand 
for arbeidsreise for medarbeidere som jobber på sykehuset». 
 
Kap. 7.8 arbeidsreiser er beskrevet: 
«Arbeidsreiser Lange arbeidsreiser er en ulempe for dem som må 
bruke mye tid på det. Det bidrar til å gjøre sykehuset mindre 
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I ettertid presisert muntlig i styresak 
137-2020 Helse Nord RHF 28.10.2020.  

attraktivt som arbeidssted, og er ikke rekrutterende. Det bidrar til 
mer biltrafikk og medfølgende lokale og globale utslipp. 
Lokalisering i omegn av en av byene gir økt avhengighet av bil, 
fordi man neppe kan forvente et tilfredsstillende kollektivtilbud for 
reise til og fra jobb. Det vil også for de fleste bli for langt å gå eller 
sykle. Et tilsvarende togtilbud for arbeidsreiser som 
Saltenpendelen, vil kunne redusere belastningen for pendlere, 
særlig hvis sykehuset lokaliseres nært et togstopp. Arbeidsreisen er 
ikke et kriterium som skiller de tre byene, ifølge den eksterne 
ressursgruppen (vedlegg 8). Etter definisjonen av omegn-begrepet i 
kapittel 7.1 anses 20 minutter som akseptabel avstand for 
arbeidsreise.» 
 
I forbindelse med behandling av styringsdokumentet for 
konseptfasen ble det muntlig presisert at omegnsbegrepet må 
forstås som veiledende og ca 20 minutter. 

Styresak 81-2019 Helse Nord RHF 
28.06.2019 
https://helse-
nord.no/arrangementer/styremote-i-
helse-nord-rhf-28-juni-2019-2019-06-
28 
 

Styresaken omhandler: 
Veiledning til forståelse av omegnsbegrepet. Muntlig orientering 
fra AD i Helse Nord RHF. Senere gjengitt styresak HN 137-2019. 
 
Omegnsbegrepet er benyttet i senere utredninger og saksunderlag 
for vedtak om struktur og lokalisering. 

Styresak 104-2016 Helse Nord RHF 
22.9.2016 - Helgelandssykehuset 2025 
idéfase - kriterier for valg av 
lokalisering og tomt for sykehusbygg 
på Helgeland, oppfølging av styresak 
136-2015: 
 

• Presseprotokoll 

• Styresak 104-2016 med 4 vedlegg 
 
 

Styresaken omhandlet: 
Samme forhold som styresak 61-2016 Helgelandssykehuset HF 
31.8.2016. Administrerende direktør peker på i sin vurdering: 
 
«…..Statlige myndigheters retningslinjer kan ikke alene bli benyttet 
som grunnlag for valg av lokalisering og tomt. De skal fungere som 
et verktøy og beslutningsstøtte i en helhetlig vurdering, hvor også 
de sykehusfaglige utredningene vil være retningsgivende.  
 
Adm. direktør mener at en utredning av lokalisering av sykehus 
enten i Leirfjord eller i Hemnes, vil styrke grunnlaget for endelig 
beslutning. Disse alternativene fraviker statlige retningslinjer, og 
må derfor særskilt begrunnes i den videre prosessen.  
 
Adm. direktør vil be styret i Helgelandssykehuset HF ha særskilt 
oppmerksomhet på erfaringene fra andre byggeprosjekter i 
Skandinavia som har valgt lokalisering mellom byer/tettsteder.» 
 
Styrevedtak: 

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 
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realisering av et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund i 
samarbeid med kommunen legges frem snarest mulig.  

3. Styret ber om at en eventuell lokalisering til Leirfjord eller 
Hemnes kommune, begrunnes særskilt 

 

Styresak 61-2016 
Helgelandssykehuset HF 31.08.2016 – 
Kriterier for valg av lokalisering og 
tomt for sykehusbygg på Helgeland: 
 

• Presseprotokoll 

• Styresak 61-2016 

• Vedlegg 1 – høringsnotat 

• Vedlegg 2 – Sammenstilling 
høringsuttalelser 

• Høringsrapport 
 
 

Styresaken omhandlet: 
1. Sjekkliste med kriterier for valg av lokalisering og 

sykehustomt, sjekklisten bygget på overordnede føringer 
og retningslinjer.  

2. Vekting av kriteriene 
3. Valg av hvilke kommuner som skulle være aktuelle for 

lokalisering og tomt av sykehus på Helgeland 
 
Styrevedtak: 

1. Styret for Helgelandssykehuset vedtar de foreslåtte 
kriteriene for valg av lokalisering og tomt for sykehus på 
Helgeland.  

2. Styret for Helgelandssykehuset vedtar, med bakgrunn i 
disse kriteriene, at det er de fire byene/tettstedene Mo i 
Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund som skal 
utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg, 
derav Brønnøysund som DMS og styret ber om en snarlig 
framlegging av en plan for realisering av et DMS i 
Brønnøysund.  

3. Styret vedtar at Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum 
utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. I 
denne sammenheng vil kriteriene byutvikling og by- og 
tettstedsnært fravikes som kriterier. 

 

 Styringsdokument for konseptfasen 
Vedtak Beskrivelse av vedtaket 

Styresak 97-2020 
Helgelandssykehuset HF 28.10.2020. 
 
Styresak 137-2020 Helse Nord RHF 
28.10.2020 

Styresaken omhandler: 
Vedtak styringsdokument for konseptfasen.  
Styringsdokumentet gjelder for videre prosess med 
tomteutredning og siling.  
 
Samfunnsmål og effektmålene for Nye Helgelandssykehuset er 
vedtatt gjennom prosjektets styringsdokument. Prosjektets 
målhierarki vil bli benyttet som indikatorer for tomtenes 
måloppnåelse og de ulike kriteriene der dette er relevant. 
Prosjektet har følgende effektmål:  
 

1. Enhetene i Helgelandssykehuset skal driftes som ett 

sykehus 

2. Videreutvikle et helhetlig tjenestetilbud til pasientene på 

Helgeland 

3. Pasienten mottar en kunnskapsbasert tjeneste med god 

kvalitet i Helgelandssykehuset 
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https://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker%202020/20201028/20201028%20Presseprotokoll.pdf
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4. Helgelandssykehuset er en attraktiv arbeidsplass med 

stabilt fagmiljø, godt arbeidsmiljø og riktig kompetanse  

5. Helgelandssykehuset er tilrettelagt for utdanning, 

opplæring, forskning og kompetanseutvikling 

6. Helgelandssykehuset er et ressurs- og kostnadseffektivt 

sykehus 

7. Helgelandssykehuset har effektive, funksjonelle og 

bærekraftige sykehusbygg 

8. Helgelandssykehuset er et grønt sykehus 

 

 

4 Tidligere utredninger som underlag for vedtak 
Under følger en sammenstilling av tidligere utredninger som foreligger som underlag for vedtak om 

struktur og lokalisering. Disse utredningene er fortsatt viktige underlag for vurdering av tomt for et 

akuttsykehus i Sandnessjøen og omegn: 

Utredning Utredningen omhandler 

Nordland fylkesting (FT-sak 194-2019) 
Ny sykehusstruktur på Helgeland - 
Helgelandssykehuset 2025  
(vedlegg 4 i styresak 137-2019 Helse 
Nord RHF 18.12.2019) 

Fylkestingets høringsuttalelse til forslag om struktur og lokalisering 
i forkant av Helse Nord RHF sin behandling i desember 2019. 
Fylkestinget peker på:  
 
«….Sykehusstrukturen som nå velges må være langsiktig og det 
velges en modell som er mest mulig økonomisk, sosial og 
miljømessig bærekraftig over tid. …. 
 
Rekruttering av helsepersonell vil bli en av de store utfordringene 
innen helsesektoren fremover. Etablering av attraktive fagmiljø vil 
være avgjørende for å lykkes med rekrutteringsutfordringene, og 
fylkesrådet er av den oppfatning at dette elementet bør tillegges 
stor vekt ved beslutning om lokaliseringssted.  
 
Helgeland er et stort geografisk område med spredt befolkning. 
Geografiske forhold med fjorder og øyer langs kysten gir 
utfordringer knyttet til transport og reisetid. Lokalisering av 
sykehus og innhold i DMSene må ta hensyn til tilgjengelighet og de 
demografiske forhold som er i regionen. 
 
Som regionalpolitisk aktør, vil Nordland fylkeskommune også 
måtte vurdere konsekvenser for samfunnsutviklingen knyttet til de 
ulike konseptene. Hvilke konsekvenser de ulike konseptene vil ha 
for samfunnsutviklingen, vil avhenge også av hvilke avbøtende 
tiltak som iverksettes for å dempe negative virkninger av valgt 
konsept…..» 
 
Peker på konsekvenser ved strukturendringer som: 

• Befolkningsmessige konsekvenser og sysselsetting 

• Rekruttering 
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• Utdanning 

• Transport/kollektiv og infrastruktur 

• Arbeidsreiser til/fra nytt sykehus 

• Sikkerhet og beredskap 

• Forskning og høyere utdanning 

• Avbøtende tiltak 

Styresak 137-2019 Helse Nord RHF 
18.12.2019, vedlegg 6: Kjøreavstander 
på Helgeland 

Vedlegget viser kjøreavstander med bil mellom kommunene og et 
eventuelt sykehus i Mo i Rana, Sandnessjøen eller Mosjøen.  

Samfunnsanalyse, Menon Economics 
oktober 2019 (vedlegg 9 i styresak 
137-2019 Helse Nord RHF, 
18.12.2019) 

Samfunnsanalysen ser på ulike alternativer for strukturvalg og 
vurderer problemstillingen på hvilke tilbud som skal være for 
byene Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen ved en endring av 
sykehusstruktur. Med omegn menes inntil 20 min fra sentrum av 
byen. Menon analyserer konseptenes innvirkning på reisetider, 
pendling og bosetting, effekt for lokalt næringsliv, kommunal 
oppgaveløsning, boligmarked, infrastruktur, klima- og miljø, 
forskning og utdanning, samt samfunnssikkerhet og beredskap. 
Menon tar ikke stilling til hvilket konsept som bør være det 
foretrukne. Analysen ser ikke på helsemessige eller økonomiske 
konsekvenser. Hovedresultater av analysene framgår av 
drøftingskapitlet.  
 
Analysen ble sendt ut på høring høsten 2019. 

Rapport fra Ekstern ressursgruppe, 
mars 2019 (vedlegg 8 i styresak 137-
2019 Helse Nord RHF, 18.12.2019) 

Det ble i styremøtet i Helgelandssykehuset HF 19.02.2018, styresak 
14-2018 besluttet: 
 
«2. Det etableres en ekstern ressursgruppe som skal bidra med 
helsefaglige utredninger og se på effekten for helsetilbudet, 
inkludert effekten av de samfunnsmessige konsekvensene. Styret 
presiserer at de helsefaglige kriteriene er viktigst. Ressursgruppen 
utarbeider en rapport som er grunnlag for høring. Endelig rapport 
inngår i beslutningsgrunnlag for styret….» 
 
Ressursgruppens rapport omhandler: 

• Sentrale utviklingstrekk og utfordringer 

• Nasjonal helse- og sykehusplan og Helgelandssykehuset 

• Transportutfordringer 

• Hvordan lokalisering kan påvirke rekruttering 

• Forslag til løsning 
 
Etter en samlet vurdering anbefaler ressursgruppen at det 
etableres ett stort sykehus. Dette anbefaler de primært etableres i 
Mo i Rana, sekundært i Sandnessjøen. Videre anbefaler de at det 
etableres distriktsmedisinske sentre der hvor sykehus ikke blir 
etablert. Ressursgruppen vektlegger etablering nær det største 
fagmiljøet, sårbarhet knyttet til rekruttering i interimsperioden, 
bedre muligheter for rekruttering på lang sikt pga. byens størrelse 
og fremtidig befolkningsutvikling. Den eksterne gruppen påpeker 
at ulempen med lokalisering av ett stort sykehus til Mo i Rana, er 
avstanden til øyene/kommunene rundt Brønnøysund, lengre 
transporttid for en del av pasientene og mulig pasientlekkasje. 
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Planprogram for idefasen – grunnlag 
høring. 
 
Høringsutkast: 

• Høringsbrev mai 2017 

• Planprogram for idefasen – 
underlag høring, 30.05.2017 

• Sammenstilling etter høring, 
januar 2018 

 
Underlag planprogram og høring: 

• Styresak 57 - vedlegg 2: 
Helgelandssykehuset 2025 – 
Anbefaling av 
utredningsalternativer 

Planprogrammet for idefasen ble ikke vedtatt grunnet endringer i 
planlagt prosess. Planprogrammet er sendt på høring. 
Planprogrammet inkludert resultater fra høring vil være viktige 
innspill til videre prosess med vurdering av tomt. Prosess utkast til 
planprogram: 

• Planprogrammet ble besluttet sendt på høring i styremøte 
Helgelandssykehuset HF 23.05.2017, styresak 57-2017.  

• Resultat etter høring ble orientert i styremøte i 
Helgelandssykehuset HF 01.02.2018, styresak 6-2018 og 
19.02.2018, styresak 14-2018.  

• I styresak 14-2018 henviser styret til at det er gjort endringer i 
prosessen for planprogrammet samt at grovsilingsrapporten er 
ikke behandlet av styret.  

• Justering av planprogrammet etter høring ble besluttet utsatt 
til etter at beslutning om struktur og lokalisering er tatt.  

 

5 Rammebetingelser og føringer 

 Statlige føringer og retningslinjer 
• Plan- og bygningsloven  

• Teknisk forskrift med veiledning (TEK17)  

• 2019 Nasjonale forventninger til regional og kommunalplanlegging 

• 2019 Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon 

• 2017 Nasjonal transportplan 2018-2029 

• 2014 Statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

• 2011 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  

 Sykehusfaglige føringer, retningslinjer og erfaringer  
• LOV-1999-07-02-61 Spesialisthelsetjenesteloven «plikt til å yte nødvendig helsehjelp»  

• St.meld.  Nasjonal helse- og sykehusplan (2016 – 2019) med føringer fra behandling i 

Stortinget og presiseringer fra foretaksprotokoll i Helse Nord 04.05.2016. 

• St.meld. 7 Nasjonal helse- og sykehusplan (2020 – 2023) 

• NOU 2015:17 «Først og fremst»  

• Akuttmedisinforskriften (2015)  

• Traumeplan www.traumeplan.no siste publisert 10.11.2020 

• Oppdragsdokument fra HN RHF til Helgelandssykehuset HF (fra 2015 til 2020. Oppdrag 

gjelder inntil de er trukket) 

• Ambulanseplan for Helgeland (Vedtatt, men senere trukket tilbake. ikke fullt ut realisert. Plan 

for prehospitale tjenester skal gjennomgås) 

• Standard klima og miljø (Sykehusbygg HF)  

• Veileder for sikring av bygg og infrastruktur i sykehusbygg (Sykehusbygg HF, februar 2020) 

• Luftfartstilsynet krav til landingsplass for helikopter 

• Luftambulansetjenesten HF og krav til utforming av landsplasser. 

http://www.luftambulanse.no/landingsplasser 

• Fly operative krav innhentes fra 330 skvadron og representanter fra helikopteroperatør 
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http://www.traumeplan.no/
http://www.luftambulanse.no/landingsplasser


 

10 
 

Forutsetninger vedrørende faglig forsvarlighet:  

I forarbeid til Foretaksmøte 27.01.20 om lokalisasjon for Helgelandssykehuset er det lagt til grunn at 

to sykehuslokasjoner, i Sandnessjøen og omegn og Mo i Rana, gir god tilgjengelighet når det haster. 

Det forutsettes at hele akuttlinjen fra kommunehelsetjeneste, AMK /HRS, prehospital (vei, båt, 

fly/helikopter) og faglig kapasitet i sykehus (akuttmottak, spesialistkompetanse, intensivnivå) 

tilpasses strukturen, og er i tråd med prinsippene i Helse Nords traumeplan. 

Det legges til grunn at tomtealternativer, innenfor avgrensingen av omegn-begrepet, ikke svekker 

forsvarlighet. Tomtealternativene vil gi kortere reisevei for noen, og tilsvarende lengre for andre og 

avstanden mellom alternativene til ikke å være avgjørende for forsvarlighet (jf regionalt 

traumesystem i Helse Nord (2010), kap 3.3.2).  

 Regionale og lokale føringer og retningslinjer 
Regionale planer:  

• Fylkesplan for Nordland 2013-2025  

• Regionalplan – Klimautfordringer i Nordland 2016-2020 Høringsforslag høsten 2020 – 

Regional plan for klima og miljø 

• 2017 Regionalplan for by- og regionsenterpolitikk for Nordland 2017-2025 

• Regional transportplan (2018) under revisjon  

• 2016 Transportplan Nordland 2018-2029 

• 2018 Regional folkehelseplan 

• Regional planstrategi (legges frem våren 2021) 

Kommunale planer for Alstahaug 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2022, vedtatt 18.09.14 

• Kommuneplanens arealdel med kystsone 2016 – 2022 (14.12.2016) 

• Kulturminneplan 2018-2023, 01,03.18 

• Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum, 05.03.13, saksnr 10/13 

Kommunale planer for Leirfjord 

• Planprogram for ny kommuneplan 2020-2032, vedtatt 12.11.20, saksnr 72/20 

• Kommunal planstrategi 2020-2024, vedtatt 24.09.20, saksnr 19/1008 Kommuneplan – 

strategisk del 2010 – 2020, vedtatt 21.06.10 

• Kommuneplanens arealdel 2003 – 2014 (26.11.2003) 

• Kommunedelplan Kystplan Helgeland i Leirfjord kommune, vedtatt 30.09.2019, saksnr 

34/19 

Det vises til kap. 8.1 der avgrensning av område for tomtesøk er beskrevet.  

 

6 Prosess for tomteutredningen  

 Trinnvis prosess i konseptfasens steg 0 
Prosessen med tomtesøk og tomteutredning i konseptfasens steg 0 gjennomføres i tre trinn og 

omfatter: 

• Trinn 1: Forutsetningsnotat med kriterier og metode for valg av tomt (dette dokumentet) 
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• Trinn 2: Tomtesøk basert på nye premisser og forutsetningsnotatet 

• Trinn 3: Tomteutredning, siling, høring og valg av tomter for konseptfasens steg 1 

Trinn 1: Forutsetningsnotat med kriterier og metode for valg av tomt (dette dokumentet) 

Forutsetningsnotatet setter rammer for tomtesøket og tomteutredningene. Forutsetningsnotatet 

inneholder en oversikt over prosjektets tidligere vedtak og utredninger som er retningsgivende for 

tomtevalg, sammenstilling av statlige, sykehusfaglige, fylkeskommunale og kommunale føringer og 

retningslinjer. Forutsetningsnotatet viser en oppdatert sjekkliste med kriterier for videre 

tomteutredning og siling inkludert en beskrivelse av metodikk for dette arbeidet.   

Indikatorene for måloppnåelse av de enkelte temaene for utredning (kriteriene) bearbeides før 

oppstart av trinn 3 tomteutredning.  

Trinn 2: Tomtesøk 

Tomtesøk for sykehuset i Sandnessjøen og omegn vil skje med utgangspunkt i forutsetningsnotatet 

der aktuelle kommuner og private grunneiere inviteres til å komme med en liste over aktuelle tomter 

som tilfredsstiller kriteriene for tomtesøket og som skal legges til grunn for videre utredning og siling 

basert på kriteriene for tomteutredningene.  

Sykehusbygg HF og Helgelandssykehuset HF leder denne prosessen. Planfaglig rådgiver ved Sweco AS 

bistår med å gi råd og sammenstille resultatet av tomtesøket. Tomtesøket omfatter: 

• Henvendelse til aktuelle kommuner  

• Ved behov; utlysning i aviser  

• Sammenstilling  

Trinn 3: Tomteutredning, høring og valg av tomter for konseptfasens steg 1       

Planfaglig rådgiver ved Sweco AS har ansvar for grovsiling og deretter utredning, evaluering og 

forslag til innstilling av utvalgte tomter iht. premisser gitt i forutsetningsnotatet. Det legges til grunn 

at det skal utredes ca. seks tomter i tomteutredningen etter gjennomført grovsiling.  

Trinn 3 omfatter: 

• Grovsiling av tomter som ikke oppfyller absolutte krav 

• Evaluering av potensielle tomter inkludert innstilling 

• Forberede høring 

• Sammenstille etter høring  

 Beslutning og medvirkning 
I forbindelse med utarbeidelse av forutsetningsnotatet har det vært kontakt med planfaglige 

ressurser hos Nordland fylkeskommune og berørte kommuner. I det videre arbeidet med tomtesøk, 

utredning og siling legges det til grunn et videre samarbeid her. 

Vedtak om hvilke tomter som skal legges til grunn for vurdering av løsningsalternativer i 

konseptfasens steg 1 besluttes av styret i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF etter 

forutgående høring hos fylkeskommune, berørte kommuner og andre interessenter.  
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Behandlings- og beslutningsprosessen er vist under: 

Trinn 1 – Forutsetningsnotat 
 

• Forutsetningsnotatet vedtas i styremøte 
HSYK HF 10.12.2020 

• Forutsetningsnotatet orienteres i styremøte 
HN RHF 16.12.2020 

• Anbefaling om indikatorer for 
måloppnåelse av utredningstemaene 
orienteres i styremøte HSYK HF 24.02.2021 

• Anbefaling om indikatorer for 
måloppnåelse av utredningstemaene 
orienteres i styremøte HN RHF 24.02.2021 

Trinn 2 – Tomtesøk hos aktuelle kommuner 
 

• Resultat orienteres i styremøte HSYK HF 
24.02.2021 

• Resultat orienteres i styremøte HN RHF 
24.02.2021 

Trinn 3 – Tomteutredning, grunnlag høring 
 

• Innstilling og høringsunderlag orienteres i 
styremøte HSYK HF 26.04.2021 

• Innstilling og høringsunderlag orienteres i 
styremøte HN RHF 28.04.2021 

• Høring hos fylkeskommunen, berørte 
kommuner og interessenter  

Vedtak etter høring 
 

• Vedtak hvilke tomter som inngår i steg 1 - 
HSYK HF 17.08.2021 

• Vedtak hvilke tomter som inngår i steg 1 - 
HN RHF 25.08.2021 (eventuelt 29.9.2021) 

 

Offentlig planprosess iht. plan- og bygningslovens bestemmelser starter først etter konseptfasens 

steg 1 når valg av alternativ med tomt foreligger, B3A-beslutning. 

 Gjennomføringsplan 

 

Figur 1 - Prosess avklaring tomt for sykehuset i Sandnessjøen med omegn 
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Figur 2 - Prosess tomteutredninger i konseptfasens steg 0 

 

7 Trinn 1: Forutsetninger, kriterier og metode for valg av tomt 

 Sjekkliste med kriterier for vurdering av tomt 
Overordnede føringer og kriterier for lokalisering og tomt ble vedtatt i Helgelandssykehuset HF og 

Helse Nord RHF høsten 2016 etter forutgående høring hos fylkeskommune, kommuner og berørte 

parter, se vedlegg 1. Det er i ettertid gjort et vedtak om sykehusstruktur og lokalisering på Helgeland. 

Kriteriene fra 2016 vil danne grunnlaget for tomteutredningene for sykehuset i Sandnessjøen og 

omegn, men er i tillegg oppdatert og supplert med nye rammebetingelser på statlig, 

fylkeskommunalt og kommunalt nivå samt tilpasset det at utredingen nå gjelder tomt og ikke 

lokalisering. 

Sjekklisten under med kriterier benyttes som grunnlag for utredning og evaluering av tomt for 

sykehuset i Sandnessjøen og omegn.  

Kriteriene er gruppert i seks målområder som omfatter 

• By- og tettstedsutvikling 

• Tilgjengelighet og transport 

• Kultur, miljø og naturverdier 

• Aktsomhet og klimatilpasning 

• Tomtens funksjonelle egnethet 

• Økonomi og gjennomføring  

I listen er det markert hvorvidt hvert av kriteriene viser til myndighetspålagte krav og føringer, og/ 

eller prosjekt- og sykehusfaglige kriterier. Kriterier som vil ha absolutte krav, eller minstekrav er 

markert med rød farge og fet skrift i listen, og defineres som «må-kriterier». Dette vil være kriterier 

som har absolutte krav omfattet av lover og forskrifter og sykehusfaglige krav som omfatter sikkerhet 

og beredskap. I tillegg vil det være kriterier som vil ha minstekrav som må kunne oppfylles for at 

tomten kan innstilles. 

Flere av de planfaglige myndighetskravene vil kunne gi innsigelse dersom de kommer i konflikt med 

nasjonale, eller regionale interesser, eller planvedtak. Dette forholdet vil vurderes spesielt for de 

aktuelle kriteriene. Planfaglige krav som kan gi innsigelsesgrunn ved avvik henvises til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets rundskriv H-2/14 «Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- 

og bygningsloven».  
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MÅLOMRÅDE Forankring av kriterier 

 
Myndighets-

krav og 
føringer 

Prosjekt- og 
sykehusfaglig 

By og stedsutvikling   

By- og tettstedsutvikling X  

Stedsutvikling X  

Rekruttering/arbeidsplasser X X 

Nærhet til universitet, høyskole og andre samarbeidspartnere X X 

Kapasitet for andre aktører i området  X 

Støy, vindpress (rotorblader) og eksosutslipp fra helikopter X X 

Tilgjengelighet og transport   

Tilgjengelighet for ansatte, pasienter og pårørende til akuttsykehuset  X 

Tilgjengelighet og nærhet til flyplass, båtterminal og kollektivknutepunkt.  X 

Tilgjengelighet og nærhet for akuttransport med bil, luft- og båtambulanse og 
helikopter 

 X 

Tilgjengelighet fra legevakt, sykehjem og andre som kan yte akuttmedisinsk 
hjelp 

 X 

Nærhet og kapasitet til utrykning som politi, brann og redningstjeneste  X 

Kultur, miljø og naturverdier   
Klimafotavtrykk X X 

Naturverdier X  

Naturressurser og landbruk X  

Kulturminner og kulturmiljø X  

Nærmiljø og friluftsliv X  

Aktsomhet og klimatilpasning 
  

Flomfare X  

Skredfare X  

Grunnforhold X  

Kapasitet og stabilitet for overordnet teknisk infrastruktur  X 

Stabil veiforbindelse og adkomst  X 

Tomtens funksjonelle egnethet   

Størrelse, form og topografi  X 

Fleksibilitet, mulighet for fremtidig utvidelse  X 

Økonomi og gjennomføring   

Areal- og byplanmessig forankring, reguleringsrisiko X  

Tomtekostnader  X 

Juridiske forhold, eierskap og mulighet for erverv  X 

Opprettholde full og sikker drift i anleggs-, bygge- og flyttefasen  X 

Sikkerhet (security)  X 
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 Metode 
Vurderingskriteriene er basert på tidligere vedtatte kriterier, men tilpasset ny situasjon hvor det nå 

skal utredes tomter for en vedtatt lokalisering av hovedsykehus i Sandnessjøen og omegn. I 

samarbeid med Sykehusbygg og Helgelandssykehuset vil det parallelt med tomtesøket utarbeides 

indikatorer for hvert kriterium for vurdering av grad av måloppnåelse/risiko. Det vil da også være 

relevant å få frem om noen av kriteriene i tillegg til absolutt-kravene er viktigere enn andre. 

I tomteutredningen vil det benyttes følgende gradering innenfor hvert kriterium: 

Stor positiv 
påvirkning / 
ingen risiko 

Middels positiv 
påvirkning/ lav 
risiko 
 

Lav, eller 
ingen 
påvirkning 
/moderat 
risiko 

Konflikt med 
lovpålagte 
krav / stor 
risiko 

 

8 Trinn 2: Tomtesøk 
For tomtesøket legges følgende punkter til grunn: 

• Avgrensning av område for tomtesøk til Sandnessjøen og omegn 

• Tomt i størrelsesorden 20-30 daa 

• Mulighet for erverv og tidspunkt for overtagelse 

 Avgrensning av område for tomtesøk  
Helse- og omsorgsministeren har gjort et vedtak januar 2020 om struktur og lokalisering for Nye 

Helgelandssykehuset der et av to akuttsykehus lokaliseres i Sandnessjøen og omegn. Helse Nord RHF 

har gitt en veiledende definisjon av omegnsbegrepet på ca. 20 minutter fra rådhuset i Sandnessjøen 

som er benyttet som underlag for samfunnsanalysen og saksutredning fra Helgelandssykehuset HF 

og Helse Nord RHF. Til grunn for helse- og omsorgsministerens vedtak om endring av struktur og 

lokalisering på Helgeland ligger føringene fra Helseforetakslovens §30 pkt 1 og 2.   

Samfunnsmessige og sykehusfaglige vurderinger ligger til grunn for vedtaket. Et av momentene for 

valg var avstanden fra øyene og kommunene utenfor Brønnøysund og Sandnessjøen som vil 

profittere på at sykehuset legges til Sandnessjøen. I tillegg peker vedtaket på behovet for å bygge 

videre på det største og bredeste fagmiljøet i tilknytning til Sandnessjøen sykehus.  

Basert på disse rammeforutsetningene begrenses tomtesøket til Alstahaug og Leirfjord kommune.  

Tomtesøket defineres innenfor ca. 20 minutter med personbil fra Sandnessjøen rådhus. I nord 

avgrenses tomtesøket til vestsiden av tunnelmunningen for Toventunnelen i Leirfjord kommune. 
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Figur 3- Kart som viser kjøreavstander fra Sandnessjøen sentrum 

 Størrelse på tomt 
Som referanse for størrelse på tomt for akuttsykehuset i Sandnessjøen og omegn legges til grunn nytt 

akuttsykehus i Hammerfest for Helse Finnmark HF.  

Dette sykehuset er ca. 26.000 m2 BTA. Totalt med kommunale helsetjenester og universitet er 

sykehuset ca. 33.000 m2 BTA. Tomten er ca. 25 daa. Referansetomten er et godt utgangspunkt og 

bør indikere en målsetning for bebyggelsen. 

For tomtesøket i Sandnessjøen og omegn vil det vær behov for en tomt i størrelsesorden 20-30 daa. 

Det kan også stilles krav til minste bredde og topografi for å unngå at man får inn forslag til tomter 

som ikke er praktisk mulig å bygge ut. 

Likevel vil det ved et tomtesøk være viktig å la kriteriene være så åpne som mulig for å unngå at 

verdifulle tomtebidrag utelates. En sykehustomt kan bestå av flere eiendommer som slås sammen, 

og det kan derfor være viktig å vite om det eksisterer mindre eiendommer som er tilgjengelige i 

markedet. Bare slik kan man få et helhetlig bilde av hvilke muligheter som eksisterer.  

I tomtesøket bør det derfor presiseres at mindre eiendommer også kan være aktuelle, dersom de 

tilstøter andre eiendommer som kan bli ledige. 

En øvre begrensning er ikke være nødvendig, men kan bidra til å gi en pekepinn på omfang.  Større 

tomt vil gi større muligheter for forhandling i kjøpsprosessen. Samtidig gir det muligheter for 

reduserte kostnader i byggefasen, samt at det vil gi spillerom for å finne alternative funksjoner og 

fasiliteter som kan etableres i tilknytning og rundt sykehuset som gir noe tilbake til lokalsamfunn og 

samfunnet for øvrig. Fleksibilitet i utnyttelsesmulighetene vil alltid gi en økt verdi. 

 Andre forhold ved tomtesøk 
Eierskap og mulighet for erverv, tidspunkt for overtagelse 

Ved tomtesøk er det hensiktsmessig å vite noe om når tomtene er tilgjengelig for overtagelse. Dette 

gjelder særlig der eiendommen er bebygd og i dag benyttes til næringsformål eller annet.  
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Det kan være eiendomsbesittere som er villige til å vurdere andre lokasjoner. Kanskje har kommunen 

andre eiendommer som egner seg til næringsvirksomhet, men ikke til sykehustomt. Da kan det være 

mulig å forhandle seg frem til gunstige løsninger for etablering av sykehus på en riktig lokasjon.  

Tidspunkt for overtagelse vil også gi en verdifull forutsigbarhet i videre prosesser. 

Det er også hensiktsmessig å overordnet avklare eventuelle juridiske begrensinger i eiendommen, 

som kan ha innvirkning på hvordan tomten skal erverves. 

 

9 Trinn 3: Tomteutredning 
Utredningen av tomtene i trinn 3 gjennomføres i to steg, først en grovsiling og deretter en nærmere 

vurdering og evaluering av de gjenstående mulige tomtene. Dagens sykehustomt inkluderes som 0-

referanse og utredes som mulig alternativ for valg av tomt. 

 Grovsiling 
I det første steget vurderes om de innkomne tomteforslagene kan være i konflikt med absolutte krav 

som må oppfylles for at tomten skal være aktuell og realiserbar for sykehuset i Sandnessjøen og 

omegn. Kriterier for grovsilingen vil være basert på avgrensingen for tomtesøket og absolutte lov- 

eller forskriftskrav som kan diskvalifisere tomte, se kap. 7: 

• Tomten ligger innenfor avgrensningen definert i tomtesøket, se kap. 8.1. 

• Tomten vil kunne romme et bygg på ca. 30.000 kvm BTA og er i størrelsesorden 20-30 dekar, se 

kap. 8.2 

• Tomten er mulig å erverve innenfor rimelig tid 

• Tomtens beliggenhet muliggjør oppfyllelse av absolutte minimums krav for tilgjengelighet og 

transport 

• Tomten er ikke i konflikt med særlig viktige nasjonale interesser/ planvedtak 

Det legges til grunn at det skal utredes ca. seks tomter i tomteutredningen etter gjennomført 

grovsiling. 

 Tomteutredning 
For de tomtene som passerer grovsilingen og utredes nærmere i steg 2 vil vi gå systematisk gjennom 

hvert av utredningsteamene og metode beskrevet i kap 7. Det gjøres en overordnet kvalitativ 

vurdering for hvert kriterium og en gradering ved hjelp av indikatorer. Indikatorene synliggjør hva 

som er vektlagt i evalueringen og grad av måloppnåelse/ konflikt for hvert av kriteriene og hvorvidt 

minstekravet er oppfylt for «må-kriteriene».  

Til slutt gjøres en samlet evaluering av hver tomt, en sammenligning mellom tomtene og til slutt en 

anbefaling og innstilling for valg av 2-3 tomter for konseptfasens steg 1. Anbefaling og innstilling 

sendes ut på høring til fylkeskommune, berørte kommuner og andre interessenter.  

 Nærmere beskrivelse av målområder og kriterier for valg av tomt 
Under følger en foreløpig beskrivelse av målområder og kriterier for valg av tomt. Målområder med 

indikatorer knyttet til hvert kriterium bearbeides videre frem til oppstart av tomteutredningen.  
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9.3.1 By og stedsutvikling 

Dette temaet er sentralt både ut fra overordnede krav og føringer knyttet til samordnet transport og 

arealplanlegging og Sykehusets overordnede mål om rekruttering og arbeidsplasser og utvikling av 

samarbeid med andre aktører. 

By- og tettstedsutvikling 

Overordnende arealpolitiske retningslinjer er tydelige på at utbygging av nye arbeidsplasser i 

hovedsak skal skje innenfor etablerte by- og tettstedsstrukturer og at fortetting og transformasjon 

skal vurderes som virkemidler for å dempe behov for transport, unngå uønsket spredning av 

bebyggelse og bedre vilkår for effektiv kollektivtransport. I dette bildet ligger også at arbeidsplasser 

og besøksintensive virksomheter bør lokaliseres i gangavstand fra gode kollektivtilbud. 

Fylkesplanen for Nordland vektlegger at regionsentrene skal være lokomotiver i livskraftige regioner. 
I utviklingen av livskraftige lokalsamfunn og regioner må både fylkessenteret, regionsentrene og 
lokalsentrene utvikles. Sentralisering er en global trend. Befolkningen velger i stadig større grad å bo i 
byene - også i Nordland. For å demme opp for fraflytting fra fylket og spesielt fra distriktene, må det 
satses særskilt på regionsentrene som lokomotiver for god utvikling i regionene. I Nordland med 
fokus på Helgeland har følgende sentra regionale funksjoner: Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og 
Brønnøysund.  
 
I styresak 137-2019 til Helse Nord RHF vektlegges sykehusenes, distriktspsykiatriske sentre, 
distriktsmedisinske sentre og andre helseinstitusjoner sin betydning som ofte store og viktige 
arbeidsplasser på stedene de er lokalisert. At en institusjon med mange arbeidsplasser opprettes 
eller nedskaleres, kan ha betydningsfulle ringvirkninger for samfunnet rundt. Spesialisthelsetjenesten 
skal først og fremst ta hensyn til pasientenes behov for helsetjenester, og hvordan disse best kan gis. 
Likevel har spesialisthelsetjenesten en viktig betydning i lokalsamfunnet og for samfunnsutviklingen, 
og Helse Nord ønsker å bidra i å utvikle Nord-Norge. I en kompleks sak som sykehusstruktur på 
Helgeland, vil det sannsynligvis, uansett beslutning, få negative konsekvenser for noen kommuner. 
 

Disse føringene vil ligge til grunn for å vurdere i hvilken grad tomtene bidrar til å styrke eksisterende 

by- og tettstedsstruktur. 

Stedsutvikling 

Fylkesplanen for Nordland vektlegger at by- og stedsutvikling skal ivareta og bygge videre på viktige 

kulturhistoriske kvaliteter, stedets karakter og identitet. Det er også en generell økende 

oppmerksomhet om viktigheten av dette punktet i utvikling av byer og tettsteder. Dette vil ligge til 

grunn for vurderingen av i hvilken grad tomten bidrar til å styrke identitet og aktivitet i eksisterende 

bystruktur. 

I hvilken grad bidrar tomten til å kunne ivareta og styrke identiteten til Sandnessjøen og omegn som 

sted? 

Rekruttering/arbeidsplasser 

Helgelandssykehuset har en sårbar rekrutteringssituasjon og har behov å tiltrekke seg og rekruttere 

høyt kvalifiserte fagpersoner og utvikle stabile fagmiljøer gjennom å kunne tilby et attraktivt 

arbeidssted. Samfunnstrenden i dag er også at innbyggere ønsker å bo og jobbe sentralt og med 

urbane kvaliteter. Ekstern ressursgruppe peker på forskning som underbygger at høyt utdannede 

legger til grunn for der de velger å bo er: 

• Tilgang til variert jobbmarked 
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• Korte og effektive jobbreiser 

• Et varier tilbud av gode boliger og boområder 

• Urbanitet/tjenestetilbud/fritidstilbud 

• God tilgang til grønt- og friområder 

Rekruttering er en kritisk utfordring for alle sykehusene i Helse Nord, og særlig for de minste 

sykehusene. Størst vil rekrutteringsutfordringene være for spesialsykepleiere og legespesialister. 

Fremtidens sykehus vil også ha behov for nye yrkesgrupper, som feks teknologer. I Helse Nord RHF 

sin styresak 137-2019 pekes på flere faktorer kan bidra til å rekruttere og beholde fagfolk, blant 

annet: 

• større fagmiljø 

• interessante arbeidsoppgaver  

• bredt, differensiert behandlingstilbud  

• jobbmuligheter for partner  

• barnehagedekning  

• kort arbeidsreise  

Samfunnsanalysen som ligger til grunn for vedtaket viser at om ti år vil over halvparten av de som da 

er ansatt i Helgelandssykehuset ikke være ansatt i dag. 

Disse aspektene vil inngå i vurdering av i hvilken grad tomtens beliggenhet kan bidra til å øke 

rekruttering/arbeidsplasser til sykehuset. 

Nærhet til universitet, høyskole og andre samarbeidspartnere 

Helgelandssykehuset har behov for økt satsing på forskning, innovasjon og utdanning. For å lykkes 

med dette må det etableres tettere koblinger mellom aktuelle samarbeidspartnere og 

samlokalisering og nærhet kan være et mulig virkemiddel for å oppnå dette.  

Helse Nord sin styresak 137-2019 peker på mulighet for å utvikle et robust utdanningstilbud på 

Helgeland, både innenfor medisin og sykepleie, og kanskje også utdanning til helsefagarbeider i 

videregående skole.  

Mulighet for overnatting for pårørende, ansatte på vakt, pasienthotell, barnehagetilbud mm er 

relevant å vurdere her. 

I hvilken grad kan tomtens beliggenhet bidra til å oppnå økt samhandling og samarbeid med andre 

aktører?" 

Kapasitet for andre aktører i området 

For å bidra til å oppnå en klyngeeffekt rundt sykehuset er det relevant å vurdere i hvilken grad det er 

kapasitet for mulige samarbeidspartnere i området rundt tomten. 

Støy, vindpress og eksosutslipp fra helikopter 

Her vurderes helikopteroperasjonens miljøpåvirkning, blant annet støybelastning, eksos og vindtrykk 

ved innflyging, områder nær landingsplass samt nabolag samt eventuelle konsekvenser av tiltak. 

Problematikk knyttet til rotorvind, støy, eksos og vibrasjon er særlig gjeldende for Forsvarets nye 

redningshelikopter (SAR-Queen). Det anbefales at utfordringer knyttet til landingsplass vurderes 

gjennom en egen ROS-analyse. For landingsplass på bygninger er ROS-analyse et krav. 
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9.3.2 Tilgjengelighet og transport 

Tilgjengelighet og transport benyttes først som et absolutt minimumskrav i tomtesilingen, se kap. 

9.1. I selve tomteutredning omfatter teamet tilgjengelighet og transport en rekke underpunkter som 

vil bli brukt for å vurdere måloppnåelse sett i forhold til hverandre. I det følgende er det gitt en 

gjennomgang og konkretisering av hvert underpunkt i tabellen. 

Tilgjengelighet for ansatte, pasienter og pårørende 

Dette punktet beskriver hvor sentralt sykehuset er plassert med tanke på befolkning og 

transportmiddel, reisevei, reisetid og adkomsten til tomten. Med tanke på (bil)trafikk vil det normalt 

sett være en fordel at så mange som mulig er bosatt så nær sykehuset som mulig. 

Transportbelastninger som pendlervilje og miljøhensyn legges blant annet til grunn for vurdering.  

Punktet vurderes ved hjelp av en analyse i GIS, digitalt databasesystem for behandling av 

plassbestem informasjon. Man kan ta utgangspunkt i informasjon om hvor de ansatte er bosatt i dag. 

Imidlertid må vi anta at sykehuset skal være i drift i mange år, mens ansatte vil byttes ut, for 

eksempel på grunn av pensjon ref. samfunnsanalysen. Vi foreslår derfor at man ikke bruker data om 

dagens ansatte, men heller kartlegger hvor mange som er bosatt i gitte avstander fra den enkelte 

tomt. Arbeidsmarkedsområde inkludert mulighet for langpendling må defineres. Som indikator i 

Hammerfest ble det benyttet en sammenligning av hvordan transportarbeidet ville bli endret 

sammenlignet med dagens beliggenhet for sykehuset. En reduksjon i transportarbeidet, altså totalt 

reiste kilometer, ble vurdert å gi høy måloppnåelse, mens en økning sammenlignet med i dag gav lav 

måloppnåelse. Denne løsningen er mulig også for Sandnessjøen. En annen variant er å si at et gitt 

antall av befolkningen innenfor en viss reiseavstand, gir høy måloppnåelse, mens en tredje variant er 

å se på andel befolkning i opptaksområdet som får en viss reiseavstand. 

Tilgjengelighet og nærhet til flyplass, båtterminal og kollektivknutepunkt 

Punktet kartlegges ved hjelp av en GIS-analyse eller lignende. Punktet kan for oversiktens del 

rendyrkes ved at man her ser på reiser som ikke gjelder utrykning, da utrykning dekkes i neste punkt. 

I Hammerfest ble punktet splittet i tre punkter/indikatorer. Avstand til flyplass og båtterminal ble 

vurdert ut fra reisetid med taxi mellom flyplass og sykehus. Avstand til kollektivknutepunkt het 

“nærhet til kollektivknutepunkt”. På dette punktet var indikatoren hvor lang tid de ansatte brukte på 

å reise med buss. Her foreslår vi at man ikke bruker data om dagens ansatte, men heller ser på hvor 

mange bosatte som bor innenfor en gitt reisetid med kollektivtransport. Både reisetid “dør til dør” og 

en vurdering av avstand mellom bussholdeplass og sykehus er relevante indikatorer. 

I dette punktet kan det også være aktuelt å inkludere vurdering av reservekapasitet på flere 
flyplasser ved stenging av flyplass/veier/bruer. 

Tilgjengelighet for akuttransport med bil-, luft- og båtambulanse og helikopter 

Tilgjengeligheten for akuttransport kan vurderes ut fra flere indikatorer. Indikatorene kan være 

knyttet til både reisetid med de forskjellige typene prehospitale tjenestene, men også “stabiliteten” 

til hvert reisemiddel og tomtens egnethet til helikopterinnflyging og landing.  

Forholdene for lette helikoptre, redningshelikopter og fly vurderes hver for seg.  

For ambulansefly vil nærhet til flyplass være en viktig indikator for måloppnåelse.  
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Krav til landingsplasser for helikopter er definert av Luftfartstilsynet og Luftambulansetjenesten HF. 

Operativ kompetanse i Luftambulansetjenesten HF, eventuelt representanter fra helikopteroperatør 

og 330-skv må konsulteres. Utforming av helikopterlandingsplasser er regulert av et internasjonalt 

regelverk som i Norge forvaltes av Luftfartstilsynet. Regelverket har bestemmelser om 

konsesjonsbehandling, utforming av landingsplasser og tillatte hinderplan ved inn- og utflyging.  

Tilgjengelighet fra skadested til sykehus omhandler helikopterbasens plassering, dette vil inngå i plan 

for prehospitale tjenester.  

Redningshelikopteret er vesentlig i kyst/fjelldistrikter av flere grunner. Regulariteten med mindre 

helikoptre er i dag lavest på vinterstid grunnet lavt skydekke og ising ved flyving over fjell og fjorder, 

og mindre over hav. Det antas at regulariteten vil øke med de nye SAR-Queen redningshelikoptrene 

når disse tas i bruk. 

Helikopterlandingsplassens egnethet for sikker inn- og utflyging, herunder forekomst av fysiske 

hindre, strømledninger mm må legges til grunn for vurdering. Det må vurderes om 

helikopterlandingsplassen har potensiale til å kunne motta det nye redningshelikopteret til Forsvaret 

(SAR-Queen). 

For alle type helikoptre er avstanden fra landingsplass til akuttmottak på sykehuset først og fremst 

viktig av pasienthensyn. Rask tilgang til utvidet medisinsk diagnostikk og behandling som finnes i 

sykehuset, kan være av avgjørende betydning for pasientene. Landingsplasser som muliggjør 

forenklet logistikk og ligger i tilknytning til sykehusets akuttmottak bidrar til dette. Mangel på 

landingsplasser nært sykehus medfører en forsinkelse i behandlingen da det krever omlastning til 

bakketransportmiddel før pasienten ankommer sykehuset.  

Akuttmottak bør ligge utenfor sikkerhetsområde definert for en helikopterlandingsplass. 

Sikkerhetssonen vil være avhengig av type helikopter.  

For luftambulanse og helikopter vil en indikator for måloppnåelse være landingsplass uten behov for 

omlasting av pasient til bilambulanse vurderes som gir høy måloppnåelse, mens omlasting med tap 

med et gitt antall minutter i tap gir lav måloppnåelse. 

For båtambulanser vil det være behov for omlasting uansett (med mindre sykehuset bygges i 

strandsonen med egen kai). Reisetid mellom kai/båtplass og sykehuset inkludert omlastingstid kan 

være en aktuell indikator her. 

Responstid fra legevakt, sykehjem og andre som kan yte akuttmedisinsk hjelp 

Vedtak om sykehusstruktur og valg av tomt for sykehuset i Sandnessjøen og omegn vil påvirke 

struktur for de prehospitalet tjenester. Planlegging av denne tjenesten vil måtte tilpasse seg 

sykehusstrukturen og vil skje parallelt med planlegging av sykehusene i konseptfasen.  

Reisetid fra hjem til legevakt, sykehjem og videre til sykehus kan analyseres ved hjelp av GIS, og kort 

reisetid gir høy måloppnåelse. Hva som er “kort” reisetid, må konkretiseres nærmere i utvikling av 

indikatorer. 

Nærhet og kapasitet til utrykning som politi, brann og redningstjeneste 

Dette punktet kommer med utgangspunkt i forskrift om organisering og dimensjonering av 

brannvesen. I Hammerfest ble 5 minutters kjøretid vurdert å gi høy måloppnåelse, mens over 8 

minutters kjøretid krever tiltak (lav måloppnåelse). Kjøretid mellom brannstasjon og sykehuset kan 
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måles med GIS eller annet egnet verktøy. I tillegg må kapasitet, reservekapasitet og 

evakueringskapasitet på tjenesten vurderes i forbindelse med måloppnåelse.  

9.3.3 Kultur-, miljø- og naturverdier 

Dette tema er viktig for å sikre en bærekraftig utvikling av tomten og overholde overordnende krav 

og føringer knyttet til kultur-, miljø-, natur- og landskapsverdier.  

Klimafotavtrykk 

For vurdering av klimafotavtrykk må det gjøres en overordnet vurdering av hvordan utvikling av 

tomtene påvirker utslipp av klimagasser.  

Dersom det eksisterer myr på tomten i dag, vil denne inneholde store mengder lagret CO2 som vil 

påvirke klimagassutslipp for utbyggingen negativt. Det samme gjelder dersom det er skogsområde, 

behov for store masseutskiftninger, eller eksisterende bebyggelse på tomten. Gjenbruk av 

eksisterende bygningsmasse vil for eksempel slå positivt ut på klimagassregnskapet. 

Den viktigste faktoren vil være transportarbeidet under driftsperioden til sykehuset, der ulik 

lokalisering vil gi ulike utslag på klimagassutslipp  

Verktøy som kan benyttes for en grov utregning av klimagassutslipp er OneClick LCA og for øvrig 

verktøy utarbeidet av Miljødirektoratet. 

Naturverdier 

Det skal vurderes om det eksisterer eller er registrert viktige naturverdier av regional eller nasjonal 

betydning, herunder truede arter, rødlistede arter og naturtyper. Det skal vurderes hvilket 

konfliktnivå dette innebærer ved bebyggelse av sykehus på tomtene.  

Blant annet Artsdatabanken og Naturbase benyttes som verktøy for overordnet søk. 

Naturressurser og landbruk 

Det skal vurderes om utvikling av tomtene vil utgjøre en trussel i forhold til dyrket mark og i så fall i 

hvilken grad det innebærer et konfliktnivå på regional, eller nasjonalt nivå.  I tillegg må det vurderes 

om tomtene innehar viktige naturressurser som bør utvinnes før videre utvikling. I den sammenheng 

må det vurderes om tidsperspektivet for mulig utvinning av naturressurser påvirker tidsperspektivet 

for bygging av sykehus. Statens Vegvesens håndbok V712 benyttes som verktøy. 

Kulturminner og kulturmiljø 

Dersom det er registrerte kulturminner eller kulturmiljøer på eller omkring tomtene, må det vurderes 

om bygging av sykehus vil kunne svekke verdiene. I så tilfelle i hvilken grad det innebærer et 

konfliktnivå på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå. 

Det gjøres vurderinger sett opp mot krav og føringer i overordnende planer. 

Nærmiljø og friluftsliv 

Her skal det vurderes om utvikling av tomtene innebærer mulige konflikter i forhold til nærmiljø og 

friluftsområder. Nærmiljø og friluftsområder kan ha viktig regional og lokal verdi, som forringes 

dersom det bygges sykehus i området. For øvrig skal aktuelle krav i PBL følges. 
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9.3.4 Aktsomhet og klimatilpasning 

Dette temaet er viktig for å sikre stabile forhold for sykehuset og minimere fremtidig påvirkning av 

klimarelaterte utfordringer. Det vil få store konsekvenser dersom tomten ikke er teknisk egnet for 

bygging av sykehus. Teknisk egnethet må sees opp mot krav i PBL og TEK 17. 

Grunnforhold  

Grunnforhold påvirker tomtekostnadene. I dette punktet vurderes områdestabiliteten, nødvendige 

fundamenteringsløsninger og eventuelle behov for masseutskiftning som følge av behov for 

sprenging, fjerning av forurensede masser eller andre forhold.  

Forurensing kan spores etter å ha vurdert tomtens historiske bruk og eventuelle jordprøver.  

Nødvendige verktøy i denne fasen vil også være berggrunns-kart og løsmasse-kart fra NGU. Ved 

behov anbefales prøveboringer på tomten for å redusere risiko i ev. neste steg i konseptfasen. 

Flomfare 

Det må gjøres en vurdering av om tomtene tilfredsstiller krav til sikkerhet mot 1000 års flom og 

stormflo, herunder risiko for oversvømmelse, iht. krav i teknisk forskrift (TEK17). Dersom faren er 

overhengende, bør tomten unngås med mindre forebygging er mulig. 

Nødvendig verktøy vil være flomsonekart fra NVE 

Skredfare 

Det må gjøres en overordnet vurdering og kartlegging av muligheter for alle typer skred og ras, 

herunder løsmasse-, jord-, leire- og snøskred rundt tomtene, iht. krav i teknisk forskrift (TEK17) §7-3. 

Vurderingen skal settes i lys av at det stilles spesielt strenge krav til at sykehus skal fungere ved 

katastrofehendelser. Dersom faren er overhengende bør tomtene unngås, men forebygging må 

vurderes som mulighet. 

Nødvendig verktøy vil være tilgjengelige skredkart fra NGU og NVE. Mer detaljerte analyser må gjøres 

i eventuell videre planlegging. 

Kapasitet og stabilitet for overordnet teknisk infrastruktur 

Her vurderes eksisterende elektrisitetsforsyning, vei, vann og avløpskapasitet opp mot sykehusets 

nødvendige behov og det må vurderes om det finnes alternativer for å sikre stabil leveranse og ev. 

behov for tiltak.  

Dersom det kreves utbedring av eksiterende lednings- og veinett, vil dette kunne påvirke kostnadene 

for sykehusutbyggingen. 

Det må også gjøres en vurdering av behov for reservevannforsyning. 

Nødvendig data vil innhentes fra gjeldende kommunale instans. 

Stabil veiforbindelse og adkomst  

Stabiliteten for bilambulanse vil for eksempel være knyttet til om en gitt tomts lokalisering gir fare 

for at en ambulanse havner i bilkø, Helgelandsbrua eller Toventunnelen blir stengt, og ikke minst om 

det finnes alternative kjøreveger til sykehustomten i tilfelle hovedadkomsten er stengt. 

Avkjørselsforhold generelt kan også være relevant å vurdere, for eksempel om det er behov for å 

bygge en adkomstveg til tomten med tilfredsstillende stigningsforhold og lignende for å nå tomten. 
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9.3.5 Tomtens funksjonelle egnethet 

Temaet funksjonell egnethet er viktig med tanke på hvilke utviklingsmuligheter det skal være i 

tomten. Hvilke funksjoner skal sykehuset ivareta og hvordan vil disse organiseres gitt tomtens 

karakter og fysiske rammer? Fysiske rammer og eventuelle begrensende faktorer vil komme frem 

under dette tema. 

Følgende underpunkter vil være viktige i den videre utredningen av tomtenes egnethet.  

Størrelse, form og topografi 

Punktet vurderes med henblikk på brutto arealbehov og hvordan fremtidig bygningsmasse kan 

plasseres på tomten. Informasjon om tomtenes størrelse og form vil foreligge etter gjennomført 

tomtesøk, og det må først gjøres en helhetsvurdering av tilgjengelig areal og hvilke muligheter 

utvikling av disse eiendommene gir. Dette kriteriet innebærer et eksplisitt krav til nødvendig 

bruttoareal og må videre sees i sammenheng med mulige reguleringsbegrensinger som 

utnyttelsesgrad og høyder av bebyggelsen. 

I vurdering av størrelse vil det også være relevant å inkludere parkering da parkeringsbehovet vil 

kunne være avhengig av beliggenheten til sykehuset. Dess flere som bor nær sykehuset og dermed 

kan gå, dess færre parkeringsplasser er det behov for. Parkeringsplasser er en kompensering for 

manglende mulighet for å reise til fots, med sykkel eller kollektivt.  For å vurdere parkeringsbehov vil 

vi kunne se på hvor mange bosatte som er innenfor en viss avstand fra sykehuset, eller hvor mange 

parkeringsplasser det er behov for. Parkeringsbehovet kan også beregnes ved hjelp av data fra 

reisevaneundersøkelser, informasjon om antall ansatte, besøkende og pasienter med mer, men vi 

foreslår at det ev gjennomføres i neste steg av konseptfasen. 

Tomtens topografi vil ha betydning for tomtekostnader, men også byggekostnader i form av en mer 

kompleks anleggsfase og arkitektoniske utfordringer med bygningsmassen. Et krevende og kupert 

terreng gir også utfordringer med tanke på universell utforming av adkomst og utearealene på 

tomten. En flat tomt vil være betydelig enklere å opparbeide og den vil ha mer brukervennlige 

utearealer. Topografi bør også sees i sammenheng med lysforhold som påvirker lokalklima og 

hvordan terrenget kan bidra til en forbedring av disse faktorene på egen og omkringliggende 

eiendommer.  

Det vil bli benyttet nødvendig kartunderlag fra kommunene for å vurdere tomtenes topografiske 

egnethet. Om nødvendig kan fysiske innmålinger av tomtene utføres. 

Elastisitet og mulighet for fremtidig utvidelse 

Hver enkelt tomts størrelse og beskaffenhet vil gi indikasjon på sykehusets fremtidige 

utvidelsesmuligheter og mulighet for samlokalisering med helsetjenesten generelt eller bedrifter som 

kan yte service til spesialisthelsetjenesten. Eventuell gjenbruk av eksisterende bebyggelse må 

vurderes.  

Det må vurderes om tilliggende eiendommer kan erverves senere eller sikres ved opsjon. 

Etter at resultatet fra tomtesøket foreligger vil det overordnet vurderes om det kan være mulig med 

utvidelse på naboeiendommer sett i lys av omkringliggende grunneiersituasjonen.  

9.3.6 Økonomi og gjennomføring 

Areal- og byplanmessig forankring, reguleringsrisiko 
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Dette punktet bør vurderes både ved grovsiling og endelig evaluering.  I grovsilingen bør det stilles 

spørsmål om utbygging av tomten vil være i konflikt med statlige eller regionale bindende planvedtak 

innenfor målområdene kultur-, miljø- og naturverdier, eller aktsomhet og klimatilpasning. Dette vil 

kunne være forkastelsesårsak for tomten. 

Dersom tomten passerer grovsilingen vil spørsmål være knyttet til i hvilken grad utbygging av 

sykehus på tomten vil være i konflikt med kommunale interesser, gi nye krav fra offentlige 

myndigheter og nærområdet? 

Juridiske forhold, eierskap og mulighet for erverv 

Eierskap og dagens bruk kan innvirke på når tomten kan fristilles og forhandlingsposisjon.  

Det må også tas stilling til om ekspropriasjon kan være aktuelt  

Tomtenes grunnbokblad fra Statens kartverk viser gjeldende servitutter på eiendommene. Disse må 

gjennomgås for å avklare eventuelle begrensinger i bruk, utnyttelse og fremtidig utvikling av tomten.  

Det bør avklares om servituttene kan avlyses/slettes i forbindelse med erverv. 

Tomtekostnader 

Dette punktet vil ha flere elementer som må vurderes opp imot hverandre. Tomtekostnad skal 

gjenspeile markedsverdi for tomten.  

Den konkrete kjøpesummen av en tomt vil påvirkes av flere faktorer og gjenspeiler normalt sett 

markedsverdien av tomten basert på beliggenhet, mulig alternativ utnyttelse og avstand til 

nødvendige fasiliteter. I tillegg vil flere andre kriterier, som for eksempel adkomst, topografi, 

opparbeidelse av tomt med grunnforhold, anleggelse av teknisk infrastruktur mm påvirke 

betalingsvillighet for tomten, men også om selger kommer i en monopolsituasjon når det gjelder å 

kunne tilby tomt.  

Markedsverdi måles mot sammenlignbare eiendommer, og sett i lys av alternativ benyttelse kan det 

være nødvendig å vurdere markedsverdi av både næringseiendommer og boligeiendommer i 

området rundt.  

Nødvendig verktøy vil i denne sammenheng være analyseverktøyet Eiendomsverdi.no. En dialog med 

lokale eiendomsmeglere kan også være hensiktsmessig for en full forståelse av markedet. 

Det må også gjøres en overordnet vurdering av kostnader omkring eventuell fjerning av eksisterende 

bebyggelse på tomten, alternativt vurderes gjenbruk av eksisterende bygningsmasse som del av nytt 

sykehusbygg. 

Opprettholde full og sikker drift i anlegg-, bygge- og flyttefasen 

Mulighet for opprettholdelse av full og sikker drift i anlegg-, bygge og flyttefasen er en absolutt 

forutsetning. Ulike avbøtende tiltak med ulik måloppnåelse og kostnadskonsekvens vil være 

indikatorer som legges til grunn for vurdering.  

Sikkerhet (security) 

I henhold til «Veileder for sikring av bygg og infrastruktur i sykehusprosjekter» skal det gjennomføres 

en enkel sikringsrisikovurdering for å avklare om det er spesielle forhold som påvirker sikkerhet ved 

ulike utbyggingsløsninger og tomtevalg. 
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Videre skal det utarbeides en Informasjonssikkerhetsplan for prosjektet som skal forebygge at 

sikkerhetskritisk informasjon kommer på avveie (jfr. Sykehusbygg sin veileder for informasjons og 

datasikkerhet). 

 

10 Vedlegg 

 Vedlegg 1 – Sjekkliste kriterier lokalisering og tomt fra 2016 
Under følger sjekklisten som lå til grunn for vedtak i styresak Helgelandssykehuset HF og styresak 

104-2016 Helse Nord RHF. Sjekkliste er tilpasset nye statlige, sykehusfaglige og regionale/kommunale 

krav som nå gjelder for tomt da vedtak om lokalisering er utført.   

Sjekkpunkt Føringer og retningslinjer Vekting av sjekkpunkter/kriterier Kommentarer 

Statlig  Sykehus
-faglig 

Regionale
/lokale 

Må = 
Absolutte 

Bør = 
Innsigelse  

Må 
utredes 
/hensyn
tas  

Endringer etter høring i 2016 
(H)/ eller nye føringer og 
retningslinjer (NY) 

By og stedsutvikling        

• Byutvikling 
Stedsutvikling 

X  X  X  NY: Endret fra Byutvikling til 
stedsutvikling 

• By- og tettstedsutvikling X X X  X   

• Rekruttering/arbeidsplas
ser 

X X X X   H: Besluttet etter høring 2016: 
Endret fra «Bør=innsigelse» til 
«Må=absolutt» 

• Nærhet til universitet, 
høyskole og andre 
samarbeidspartnere 

X X X   X H: Besluttet etter høring 2016: 
Nytt sjekkpunkt. Ikke vektet 
som «må= absolutt» som 
anbefalt.   
NY: Tilført andre 
samarbeidspartnere 

• Kapasitet for andre 
aktører i området 

X  X   X NY: Statlige og regionale 
retningslinjer 

Aktsomhet og 
klimatilpasning 

       

• Flomfare X X X X    

• skredfare X X X X    

• Grunnforhold X X X X    

• Støy, eksosutslipp og 
vindpress fra 
rotorbladene helikopter 

X    X  NY: iht. Teknisk forskrift  

• Kapasitet og stabilitet 
for overordnet teknisk 
infrastruktur 

 X  X   NY: Presisert at dette gjelder 
teknisk infrastruktur. 

• Stabil vei og adkomst  X  X   NY: Endret fra stabil 
infrastruktur til stabil vei og 
adkomst. 

Tilgjengelighet og transport X X X X X X  

• Tilgjengelighet for 
ansatte, pasienter og 
pårørende til 
akuttsykehuset.  

X X  X   H: Besluttet etter høring 2016: 
Endret fra «Bør= Innsigelse» til 
«Må=absolutt) 

• Nærhet til flyplass, 
båtterminal og 
kollektivknutepunkt. 

X  X  X  NY: Utvidet med nærhet til 
flyplass, båtterminal og 
kollektivknutepunkt ref statlige 
retningslinjer og erfaringer fra 
andre sykehusprosjekter. 
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• Tilgjengelighet og 
nærhet for 
akuttransport med bil, 
luft- og båtambulanse, 
og helikoptre. (stabile 
forhold for 
helikopterlandingsplass) 

 X  X   NY: presisert at dette også 
gjelder nærhet inkludert 
helikopter. Sammenslått to 
kriterier. 

• Konsekvenser for 
beredskap som følge av 
avstand mellom sykehus 

     X NY: Utgår Omhandler 
lokalisering 

• Tilgjengelighet og 
nærhet til 
akuttfunksjoner for 
pasienter. Hvor langt er 
det til sykehuset? 

   X   H: Besluttet etter høring 2016: 
Endret fra «Må hensyntas» til 
«Må=absolutt».  
 
NY: Utgår. Dekket av de øvrige 
punktene under tilgjengelighet.  

• Responstid fra legevakt, 
ambulansestasjon, 
sykehjem og andre som 
kan yte akuttmedisinsk 
hjelp 

     X NY: har strøket 
ambulansestasjon. Struktur for 
prehospitalt tilpasser seg 
sykehusstruktur og utredes av 
HSYK selv.  

• Nærhet og kapasitet til 
utrykning som politi, 
brann og 
redningstjeneste 

 X    X NY: Presisert mht kapasitet. 

Miljø- og naturmangfold 
(grønt sykehus) 

X X X  X   

• Klimafotavtrykk  X   X  NY: Iht standard for klima og 
miljø og sykehusprosjekter 

• Naturverdier X   X   
 

NY: Iht forskrift om 
konsekvensutredning 

• Naturressurser og 
landbruk 

X   X   
 

NY: Iht forskrift om 
konsekvensutredning 

• Nærmiljø og friluftsliv X    X  
 

NY: Iht forskrift om 
konsekvensutredning 

• Kulturminner X   X   NY: Iht forskrift om 
konsekvensutredning 

Tilstrekkelig pasientgrunnlag  X    X H: Besluttet etter høring 2016: 
Nytt sjekkpunkt med ønske om 
høy vekting. /NY: Utgår da 
vedtak om struktur er gjort. 

Tomtens funksjonelle 
egnethet 

 X  X    

• Størrelse, form og 
topgrafi 

 X  X   NY: Viktig for tomt 

• Fleksibilitet og mulighet 
for fremtidig utvidelse 

 X  X    

Økonomi og gjennomføring        

• Areal- og byplanmessig 
forankring. 
Reguleringsrisiko 

X X X  X   

• Tomtekostnader  X  X    

• Eierskap og mulighet for 
erverv, juridiske forhold 

 X    X NY: Viktig for tomt 

• Opprettholde full og 
sikker drift i anleggs-, 
bygge- og flyttefasen 

 X  X    

• Sikkerhet (security)  X  X   NY: ref. veileder for sikring av 
bygg og teknisk infrastruktur i 
sykehusprosjekter 

 

Styremøte i Helse Nord RHF
16DES2020 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

Side 78



 
 
 
 
Helgelandssykehuset HF 

v/adm. direktør Hulda Gunnlaugsdóttir 

 

 

Nye Helgelandssykehuset – styrets vedtak i sak 97/2020 
 

Vi viser til styrevedtak i Helgelandssykehuset HFs sak 97/2020 c) hvor det heter:  

 
c. Styringsdokumentet må klargjøre om det er styret i Helse Nord RHF eller styret i 
Helgelandssykehuset HF som har vedtaksmyndigheten i prosjektet «Nye 
Helgelandssykehuset». Administrasjonen bes følge opp dette videre.  
 

Vedtaksmyndighet i prosjektet følger av tre styrende dokumenter: 

 

1. Veileder for tidligfasen av sykehusprosjekter, som regulerer faseinndeling og 

beslutningspunkter i hver fase 

2. Investeringsreglementet i Helse Nord RHF, som viser hvilke saker som kan besluttes 

i styrene i helseforetakene, og hvilke som skal godkjennes i styret i Helse Nord RHF 

3. Styringsdokumentet for byggeprosjektene 

 

I styringsdokumentet til «Nye Helgelandssykehuset» fremgår det av kapittel 10.2, figur 

10 (vedlagt) at endelig godkjenning av 7 del-leveranser som inngår i konseptfasens steg 

1, skal endelig godkjennes av styret i Helse Nord RHF.  

 

Helgelandssykehuset HF er prosjekteier og gjør vedtak i tråd med oppdrag og 

styringsdokument.  

 

Styret i Helse Nord RHF skal godkjenne leveransene i konseptfasens fase 0, samt 

oppdatert styringsdokument før prosjektet tas videre i fase 1. Når styret i Helse Nord 

RHF vil godkjenne del-leveransene i fase 0, er det for å verifisere at innhold er i tråd med 

mandat og styringsdokument, og for å unngå risiko for at eventuelle uklarheter fører til 

forsinkelse i fremdriftsplan.  

 

Styret i Helse Nord RHF ønsker på denne måten å være orientert og ha oversikt over 

delrapporter som har vesentlig betydning for videre arbeid med prosjektet.  

 

Deres ref.:  

 

Vår ref.: 

2019/240 

Saksbehandler/dir.tlf.: 

H. Rolandsen 

Sted/dato: 

Bodø, 3. nov. 2020 
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Vennlig hilsen 

 

 

Cecilie Daae 

Adm. Direktør 

 

1 vedlegg  
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Vedlegg 

Styringsdokument Nye Helgelandssykehuset, figur 10 
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Vedlegg 6 

 
Utdrag fra NAF reiseplanlegger 

Ref. pkt. 8.1 i forutsetningsnotat for tomt 
 
 
Tilleggsopplysninger 
Fra Leira («Tovåsen») (foreslått tomt i Leirfjord) er det Ca 37 min til Mosjøen, fra tunnelmunningen på 
vestsiden ca 32 min til Mosjøen og 25 min Sandnessjøen. 
 
Fra Leland, Leirfjord tettsted, ca 37 min til Mosjøen og 20 min til Sandnessjøen. 
 
Fra Holandsvika (Nyland) i Vefsn til Sandnessjøen er det ca 45 min, og 15 min til Mosjøen. 
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