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Møtetittel    Styringsgruppemøte 1 Idefase Helgelandssykehuset 2025 

Møtested       Mo i Rana Møtetid 22.08.2016, kl 1200-1430 

Møtenummer 4 Innkalt 
av/dato 

Sykehusbygg HF v/VHA 

Referent Vigdis Hartmann 

Kopi Sykehusbygg HF ved Marte Lauvsnes. 

Vedlegg Oppdatert sammenstilling av høringsuttalelser datert 22.08.2016, vedlegg til 
styresak 61 til Helgelandssykehuset HF. 

 
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 

Sissel Brufors Jensen 
 

BR Brukerrepresentant X jensensissel@hotmail.no 

Vigdis Ottersen 
 

HSHF Helgelandssykehuset, 
tillitsvalgtrepresentant YLF 

 Vigdis.Ottersen@helgelandssy
kehuset.no 

Tor Magnus Molund 
 

HSHF Helgelandssykehuset, 
hovedverneombud 

X Tor.Magnus.Molund@helgelan
dssykehuset.no 

Sissel Altskjær HN Konserntillitsvalgt Helse 
Nord 

X Sissel.alterskjaer@helgelandss
ykehuset.no 

Bengt Ole Larsen HN Konsernverneombud Helse 
Nord 

X Bengt.ole.larsen@helse-
nord.no 

Vigdis Hartmann SBHF Sykehusbygg, prosjektleder 
(tom 31.08.16) 

X Vigdis.Hartmann@sykehusbyg
g.no 
 

Christian Brødreskift SBHF Sykehusbygg, prosjektleder 
(fom 01.09.16) 

X Christian.brodreskift@sykehus
bygg.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 16/16 V Godkjenning av innkalling og saksliste  
SG 17/16 V Godkjenning av referat fra forrige møte 
SG 18/16 V Oppsummering etter høring 
SG 19/16 V Status simulering og alternativsøk 
SG 20/16 V Mandat for psykisk helse og rus 
SG 21/16 V Basestruktur for luftambulansen 

 

Sak Tekst Ansvarlig 
SG16.16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte nr 4 i styringsgruppen for idefasen 
godkjennes. 
 
Kommentarer: 
I forbindelse med sakspapirer til styringsgruppemøtene ønskes det en 
oversikt over planlagte aktiviteter.  
Mandater til arbeidsgruppene gjennomgås i styringsgruppemøte SGM-
05. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte nr 4 i styringsgruppen for idefasen 
godkjennes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
SBHF 
 
 
 
Info 

SG17.16 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 
Forslag til vedtak: 
Referat fra møte nr 3 i styringsgruppen for idéfasen godkjennes. 
 
Vedtak: 
Referat fra møte nr 3 i styringsgruppen for idéfasen godkjennes. 
 

 
 
 
 
 
Info 
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SG18.16 Oppsummering etter høring (unntatt offentlighet) 
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen vedtar at sammenstilling av høringsuttalelser 
utarbeidet av Sykehusbygg HF, med de korrigeringer som ble utført i 
styringsgruppemøtet, kan sendes som saksfremlegg til behandling i 
styremøte for Helgelandssykehuset 31.08.2016.  
 
Kommentarer i møtet: 
•  Det bør være Helgelandssykehuset som står bak sammenstillingen 

av høringsuttalelsene. 
• «Gå- og sykkelavstand til sentrum» bør presiseres og defineres om. 

Foreslås endret til «umiddelbar nærhet til sentrum». Hva som 
menes med «umiddelbart nærhet til sentrum» må utredes videre i 
neste fase. 

• Akuttfunksjonen bør defineres i videre prosess. 
• «Må hensyntas» endres til «må og utredes og hensyntas». 
• Lokaliseringsalternativer og tomter som ikke oppfyller «Må-

kravene» vil bli lagt til side. Utredningsressursene vil bli lagt på 
sjekkpunktene «Må utredes og hensyntas». 

• Tilstrekkelig pasientgrunnlag endres til «Må utredes og hensyntas». 
• Nærhet til universitet og høgskole legges inn som nytt kriterium 

som «Kan-krav». Etterskrift: «kan-krav» har utgått i senere prosess 
og er erstattet med «Må utredes og hensyntas». 

• Sjekklisten sammenstilles med endringer og hvor forslag til disse 
endringene kommer fra. Innspill som delvis blir ivaretatt eller ikke 
blir ivaretatt sammenstilles i en egen tabell.  

 
Vedtak: 
Styringsgruppen vedtar at sammenstilling av høringsuttalelser, med de 
korrigeringer som ble utført i styringsgruppemøtet, kan sendes som 
vedlegg til saksfremlegg til behandling i styremøte for 
Helgelandssykehuset 31.08.2016.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info 
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SG19.16 Status simulering og alternativsøk 
 
Forslag til vedtak: 
Alternativ 0, 2a og 2b-1 utredes videre. 
Alternativ 2b-2, 2b-3 og alternativ 3 foreslås tatt ut av videre 
vurdering.  
 
Kommentarer i møtet: 
Alternativ 2b-2 (1 Stort akuttsykehus, 2 akuttsykehus, 1 DMS):  
• Se saksfremlegget. 
• Vil være en variant av 0-alternativet 
• Pasientgrunnlaget er for lite til å få til et stort akuttsykehus og to 

akuttsykehus. Det foreligger pasientgrunnlag innenfor kirurgi, men 
ikke innenfor indremedisin. 

• Flere sykehus gir større usikkerhet mht pasientsikkerhet. 
 
Alternativ 2b-3 (2 akuttsykehus, inntil 2 DMS): 
• Se saksfremlegget. 
• Maksimal innhenting av gjestepasienter omfatter ca 14 senger, 7 

senger per sykehus, ref Utviklingsplanen.  
• Usikkerhet mht pasientgrunnlaget. 
• Fragmentering av fagmiljøet. 

 
Alternativ 3 (stort akuttsykehus som ivaretar alle spesialisttjeneste på 
Helgeland): 
• Se saksfremlegget. 
 
Vedtak: 
Alternativ 0, 2a og 2b-1 utredes videre i tråd med mandatet gitt fra 
Helse Nord RHF og Nasjonal helse- og sykehusplan. 
 
Alternativ 2b-2, 2b-3 og alternativ 3 foreslås tatt ut av videre 
vurdering.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info 
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SG20.16 Mandat for psykisk helse og rus 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til utvidet mandat for psykisk helse og rus legges til grunn for 
idéfasen. 
 
Kommentarer i møtet: 
• Det foreligger ingen formell tilbakemelding på mandatet fra Helse 

Nord. Helgelandssykehuset følger opp dette mot Helse Nord. 
Etterskrift: Bør avklares før medvirkningsmøtet 15.09.2016. 

• Det er generelt ønskelig med et tettere samarbeid mellom 
somatikk og psykisk helse.  

 
Vedtak:  
Forslag til presisering av mandat for psykisk helse og rus legges til 
grunn for idéfasen under forutsetning av endelig godkjenning av 
mandatet fra Helse Nord.  
 

 
 
 
 
 
 
HSHF 
 
 
Info 
 
 
 
HSHF 

SG21.16 Basestruktur for luftambulansen 
 
Forslag til vedtak: 
Prosjektets mandat pkt. 7 «….mulige konsekvenser av å endre 
lokalisering av luftambulansetjenesten» må ses i sammenheng med 
tilsvarende utredning i Helse Nord RHF når dette blir aktuelt.  
 
Vedtak: 
Prosjektets mandat pkt. 7 «….mulige konsekvenser av å endre 
lokalisering av luftambulansetjenesten» må ses i sammenheng med 
tilsvarende utredning i Helse Nord RHF når dette blir aktuelt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
HSHF 

SGxx.16 Eventuelt 
Ingen saker. 

 
 
 

 Neste møte: 
6. september 2016 kl. 12.00-14.30 i Mo i Rana.  
Etterskrift: Møtetidspunktet er endret til 13.00-15.30. 

 
Info 
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