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Møtetittel    Styringsgruppemøte 1 Idefase Helgelandssykehuset 2025 

Møtested       Mo i Rana Møtetid 24.05.2016, kl 1200-1400 

Møtenummer 3 Innkalt 
av/dato 

Sykehusbygg HF v/VHA 

Referent Vigdis Hartmann 

Kopi Sykehusbygg HF ved Marte Lauvsnes. 

Vedlegg Foreløpig kommunikasjonsstrategi. 

 

Navn Kode Organisasjon Til stede E-post 

Per Martin Knutsen 
 

HSHF 
 

Hegelandssykehuset, 
administrerende direktør 

X Per.Martin.Knutsen@helgelan
dssykehuset.no 

Fred Mürer 
 

HSHF Helgelandssykehuset, 
Medisinsk direktør 

X Fred.A.Murer@helgelandssyke
huset.no 

Bjørn Bech-Hanssen HSHF Helgelandssykehuset, 
Prosjektansvarlig 

X Bjorn.Bech-
Hanssen@helgelandssykehuset
.no 

Hilde Rolandsen HN  Helse Nord, Eierdirektør X Hilde.Rolandsen@helse-
nord.no 

Bjørn Haug HSHF Helgelandssykehuset, 
enhetsdirektør prehospitale 
tjenester 

X Bjorn.Haug@helgelandssykehu
set.no 

Eirik Holand 
 

HSHF Helgelandssykehuset, 
Psykiatri og rus 

X Eirik.Holand@helgelandssykeh
uset.no 

Ernly Eriksen 
 

BR Brukerrepresentant X ernly@online.no 

Cecilie Mo Liland HSHF Helgelandssykehuset, 
tillitsvalgtrepresentant NSF, 
HTV Mosjøen 

 Cecilie.Mo.Liland@helgelandss
ykehuset.no 
 

Vigdis Ottersen 
 

HSHF Helgelandssykehuset, 
tillitsvalgtrepresentant YLF 

X Vigdis.Ottersen@helgelandssy
kehuset.no 

Tor Magnus Molund 
 

HSHF Helgelandssykehuset, 
hovedverneombud 

 Tor.Magnus.Molund@helgelan
dssykehuset.no 

Vigdis Hartmann SBHF Sykehusbygg, prosjektleder X Vigdis.Hartmann@sykehusbyg
g.no 
 

Gunn Håberget SBHF Sykehusbygg, 
programmeringsleder 

X Gunn.haberget@sykehusbygg.
no 
 

Merethe Myrvang HSHF Helgelandssykehuset, 
Kommunikasjon 

X Merethe.Myrvang@helgelands
sykehuset.no 
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SAKSLISTE 

Saksnr Vedtak/ 
Orientering 

Sak 

S6 10/16 V Godkjenning av innkalling og saksliste  
SG 11/16 V Godkjenning av referat fra forrige møte 
SG 12/16 V Møteplan og opplegg for høsten 2016 
SG 13/16 O Status medvirkningsprosess 
SG 14/16 V Utvidet alternativsøk 
SG 15/16 
SG xx/17 

O Kommunikasjonsstrategi 
Eventuelt 

 

Sak Tekst Ansvarlig 

SG10.16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte nr 3 i styringsgruppen for idefasen 
godkjennes. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte nr 3 i styringsgruppen for idefasen 
godkjennes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG11.16 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 
Forslag til vedtak: 
Referat fra møte nr 2 i styringsgruppen for idéfasen godkjennes. 
 
Vedtak: 
Referat fra møte nr 2 i styringsgruppen for idéfasen godkjennes. 
 

 

SG12.16 Møteplan og opplegg for høsten 2016 
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen vedtar forslag til møteplan og opplegg for høsten 
2016. 
 
Kommentarer i møtet: 

 Det er ønskelig med en forklaring av de enkelte begrepene i 
planprosessen. 

 Opplegget virker bra. Arbeidsgruppene kalles inn. Henvis til 
hjemmesiden i innkallingen. 

 For styringsgruppen er det tilstrekkelig med skypemøter med 
mindre noe annet er avtalt. Viktig å varsle om behov for møterom 
til Helgelandssykehuset HF.  

 
Vedtak: 
Styringsgruppen vedtar forslag til møteplan og opplegg for høsten 
2016. 

 

 

 

 

 

 

SBHF 

 

SBHF 

 

Info 

 

 

 

 

Info 
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SG13.16 Status medvirkningsprosess 
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 
Kommentarer i møtet: 
Adm dir vil gjerne være med i oppsummeringsmøtene. 
Månedsrapport er et bra dokument mht å gi informasjon om status, 
den kort og konsis. Vil bli brukt som vedlegg til styresaker i HS HF, HN 
RHF, i møter med AMU og brukerutvalg. Legges ut som offentlig 
dokument.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

 

 

 

 

Info 

 

 

 

 

 

Info 

 

SG14.16 Utvidet alternativsøk 
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen vedtar at oversikten over alternativer som 
fremkommer i møtet kan legges til grunn for styrets behandling i 
august 2016. 
 
Kommentarer i møtet: 

 Det er viktig å holde mulighetsrommet åpnet med hensyn til hva 
som er mulig så lenge som mulig.  

 Fagmiljøet er omforent om at alt 2a er det beste alternativet som 
det finnes flere undervarianter av (1 til 3 DMS).  

 Sykehusstruktur er definert i NHP. Dersom denne definisjonen skal 
benyttes gir dette store konsekvenser for innholdet i 
akuttsykehuset og det stilles spørsmål fra fagmiljøet om det er 
plass til både et stort akuttsykes og akuttsykehus på Helgeland 
med tanke på pasientunderlaget (alt 2b). Alt 2b vil sannsynligvis 
innebære at det ikke vil være mulig å etablere et stort 
akuttsykehus på Helgeland, men kun akuttsykehus. 

 Det er usikkert om alternativ 2b-2 er gjennomførbart med tanke på 
pasientgrunnlaget på Helgeland.   

 2b-3 er det verste scenariet med hensyn til akuttfunksjonen og 
uklare grensesnitt. Alternativet bryter med utviklingsplanen. Det er 
sannsynlig at alternativ 2b-1 blir et alternativ 2b-3 i virkeligheten. 
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  Alt. 3 er et teoretisk godt alternativ men som viser at kan være 
vanskelig gjennomførbart på bakgrunn av tilbakemeldingen fra 
omforente arbeidsgrupper. Alternativet er i strid med Nasjonal 
Helse- og sykehusplan (NHP) og samhandlingsreformen. Alt 2a vil 
være en variant av alt 3, men som ivaretar NHP og 
samhandlingsformen.  

 Alt 2b-2, 2b-3 og 3 vurderes lagt til side og ikke utredes fullt ut. Før 
dette kan gjøres må det utføres en enkel simulering som 
underbygger valget. SB HF er avhengig av kontakt med AGR1 for 
kunne gjøre denne simuleringen. 

 Det er ønskelig med en definisjon som underbygger 
sammenhengen mellom volum og kvalitet som styringsgruppen 
kan stå bak. 
 

Vedtak: 
Styringsgruppen vedtar at oversikten over alternativer som 
fremkommer i møtet kan legges til grunn for styrets behandling i 
august 2016. Alt 2b-2, 2b-3 og 3 vurderes lagt til side og ikke utredes 
fullt ut. Før dette gjøres må det utføres en enkel simulering som 
underbygger valget. Legges frem for styringsgruppen i august 2016. 
 

 

SG15.16 Kommunikasjonsstrategi 
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 
Kommentarer i møtet: 
Foreløpig kommunikasjonsstrategi ble gjennomgått av 
kommunikasjonsrådgiver Merethe Myrvang i møtet. 
Kommunikasjonsstrategien legges ved referatet. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

 

 

 

 

 

 

Info 

 

 

 

Info 

SGxx.16 Eventuelt 

Mandat for psykiatri:  

Gjennomgås i neste møte. 

 

Basestruktur for luftambulansetjenesten: 

Gjennomgås i neste møte. Sykehusbygg lager utkast til saksfremlegg.  

 

 

 

SB/Info 

 

 

SBHF 

 Neste møte: 

22. august 2016 kl. 12.00-14.30 i Mo i Rana. 

 

Info 

 

 


