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Mandat for arbeidsgruppe 1  

Framskriving  
 

Arbeidsoppgaver 
1. Kvalitetssikre og eventuelt oppdatere: 

a) tjenesteinnholdet for somatikk i sykehus for de valgte modellene 
b) dimensjonering av pasientaktivitet og arealer, herunder 

- fremtidig tjenestetilbud og organisering i forbindelse med nye 
behandlingsmetoder og ny medisinsk teknologi 

- innholdet og organiseringen ved endringer i pasientforløpet, (eks. forløp innen 
geriatri) 

c) endringer i fordeling av tjenestetilbudet mellom sykehus og DMS i de valgte 
modellene 0F

1 
d) oppgavefordelingen mellom primærhelsetjenesten og det nye Helgelandssykehuset 1F

2 
  
2. Kvalitetssikre og gi innspill til tjenestetilbudet mellom somatikk og psykisk helse og rus2F

3  
  
3. Vurdere konsekvensene ved etablering av akutt funksjon for psykisk helse på Helgeland 
  
Vurderingene skal basere seg på foretatte framskrivinger på bakgrunn av endringer i 
befolkningsutvikling og sykdomsutvikling. 

1 Referanse: Konseptrapport for DMS Brønnøysund 2016 
2 I samarbeid med arbeidsgruppe samhandling 
3 Framskriving og beskrivelse av tjenestetilbudet psykiatri og rus blir beskrevet i arbeidsgruppe psykisk helse og rus 
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Vurderingene skal også ta hensyn til endringer i spesialitetsstruktur og spesialistutdanning 
for leger, og konsekvensene av disse.    
 
 
 

 
Bakgrunn 
Styrebehandling Helgelandsykehuset 

• 76/2016: Om styresak 104 og 105 i Helse Nord 
• 75/2016: DMS i Brønnøysund, videre framdrift 
• 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland (pdf) 
• 62/2016: Helgelandssykehuset 2025. Alternativer som utredes videre (pdf) 
• 10/2016: Idefasen Helgelandssykehuset 2025 (pdf)   
• 136/2015 (Helse Nord): Helgelandssykehuset 2025 - idefase, mandat (pdf) 
 
• Utviklingsplan for Helgelandsykehuset 2014 

 
Styrebehandling Helse Nord 

• 104/2016 (Helse Nord): Helgelandssykehuset 2025 idefase - kriterier for valg og 
lokalisering av tomt   

• 105/2016 (Helse Nord): Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer 
 

Målsetting for arbeidet 
Beskrive innhold og konsekvenser for de valgte modellene. 
 
Gevinst av arbeid 
Konkretisering av, og kunnskap om de ulike modellene, som grunnlag for videre arbeidet.  

Roller og ansvar 
• Sykehusbygg er prosessleder, og utarbeider idefaserapporten.  
• Arbeidsgruppen svarer på oppgavene i mandatet 
• Gruppeleder presenterer arbeidsgruppen sitt arbeid som innspill til idefaserapporten 

Organisering av arbeidet 
• Det vil bli utarbeidet en møteplan i samarbeide med gruppelederne  
• Arbeidsgruppen skal delta på to møter våren 2017: 17. mars og 12. mai 

https://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker%202016/20161003/20161003%20Styresak%2076%20Styresak%20HN%20104-2016og105-2016%20HSYK2025%20kriterier%20for%20valg%20av%20lok.%20og%20tomt-%20utredning%20av%20alt.pdf
https://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker%202016/20161003/20161003%20Styresak%2075%20DMS%20i%20Br%c3%b8nn%c3%b8ysund%20-%20videre%20fremdrift.pdf
https://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker%202016/20160831/20160831%20Styresak%2061%20Kriterier%20for%20valg%20av%20lokalisering%20og%20tomt.pdf
https://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker%202016/20160831/20160831%20Styresak%2062%20Helgelandssykehuset%202025%20Alternativer%20som%20utredes%20videre.pdf
https://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/styresak%2010-2016%20Idefasen%20Helgelandssykehuset%202025.pdf
https://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Styresak%20136-2015%20Helgelandssykehuset%202025%20-%20idefase%20mandat.pdf
https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-22-september-2016
https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-22-september-2016
https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-22-september-2016
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