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Møtetittel    Styringsgruppemøte, Helgelandssykehuset 2025 

Møtested       Skype Møtetid 21.08.17 

Møtenummer 16 Innkalt 

av/dato 

Anneli Tyvold 

 

Referent Anneli Tyvold 

Kopi  

Vedlegg  

 

Navn Organisasjon Til 
stede 

E-post 

Fred A Mürer Adm. Dir.  x Fred.A.Murer@helgelandssykehuset.no ; 

Bjørn Bech-Hanssen Prosjektansvarlig 
Helgelandssykehuset 

x Bjorn.Haug@helgelandssykehuset.no ; 

Bjørn Haug Enhetsdirektør prehosp 
tjenester 

x Bjorn.Bech-Hanssen@helgelandssykehuset.no ; 

Eirik Holand Psykiatri og Rus x Eirik.Holand@helgelandssykehuset.no ; 

Christian Brødreskift Sykehusbygg HF x Christian.brødreskift@sykehusbygg.no ; 

Anneli Tyvold Sykehusbygg HF x Anneli.tyvold@sykehusbygg.no ; 

Merethe Myrvang kommunikasjonsrådgiver x merethe.myrvang@helgelandssykehuset.no ; 

Fred A Mürer Medisinsk direktør x Fred.A.Murer@helgelandssykehuset.no ; 

Hilde Rolandsen Enhetsdirektør HN x Hilde.Rolandsen@helse-nord.no ; 

Sissel Brufors Jensen Brukerrepresentant x jensensissel@hotmail.com ; 

Vigdis Ottersen Hovedtillitsvalgt YLF x Vigdis.Ottersen@Helgelandssykehuset.no ; 

Tor Magnus Molund Hovedverneombud x Tor.Magnus.Molund@helgelandssykehuset.no ; 

Sissel Alterskjær Konserntillitsvalgt  Sissel.alterskjaer@helgelandssykehuset.no ; 

Bengt Ole Larsen Konsern 
hovedverneombud 

x Bengt.ole.larsen@helse-nord.no ; 

 
 

Saksnr Vedtak/ 
orientering 

Sak 

SG 74/17 Vedtak Godkjenning av innkalling og saksliste 

SG 75/17 Vedtak Godkjenning av referat fra forrige møte 

SG 76/17 Vedtak Månedsrapport og forslag til revidert prosjektplan fra SB HF 

SG 77/17 OSAK Hørings innspill, status 

SG 78/17 Vedtak Medvirkningsgruppe- HSYK, endringsforslag 

  Eventuelt  
 

Neste møte   
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SAKSLISTE  

Saksnr Sak Ansvarlig 

SG 74/17 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Alle i SG har tilgang til Interaxo- Bengt Ole og Sissel ønsker å få en link fra 
SB 
Bjørn Haug står som observatør ikke deltaker. 
AD beklaget sen dokumentasjon før møtet.  
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. SB endrer status på Bjørn 
Haug i Interaxo samt inviterer på nytt de aktuelle deltagerne 
 

HSYK 

SG 75/17 Godkjenning av referat fra forrige møte 28.06.17 
Sak 70: Tilbakemelding fra kommunene er ikke utsendt som eget notat, 
men oppsummering er lagt på nettsiden HSYK 2025. 
SAK 71 og 72 blir ytterligere kommentert under SAK 76 
Vedtak:  
Referat nr 15 godkjennes  

 

SB 
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SG 76/17 Månedsrapport Juni og forslag til revidert prosjektplan fra SB: 
AD refererte til Sak 71 og Sak 72, kontraktsmøte med SB/HSYK. 
SB har sendt tilbakemelding 23.06.17 med revidert prosjektplan. 
AD orienterte om status og videre forslag til prosess og fremleggelse for 
styret: 
Forslag til revidert prosjektplan: 
Hovedpunkter er oppsummert og gitt i saksdokumentet: 
SB har svart på de oppgaver som ble kommentert under kontraktsmøtet. 
Tilbakemelding gitt i form av revidert prosjektgjennomføring i 3 
alternativer med respektiv ny fremdriftsplan, intern ROS-analyse og 
bemanningsplan. I tillegg til eget personell og eksterne medlemmer i 
ekspertgruppe anbefales ekstern kvalitetssikring. 
 
Fremdrift og Budsjett: Gitt forslag til 3 veier av videre prosjektforløp. 
SB har fra HSYK sitt synspunkt tatt tilbakemeldingene seriøst. 
 
Mange grunner til å gjøre en revurdering. De 47 mil. ved alt 1, har ikke 
HSYK.  
Langvarig framdrift og stor risiko til ikke å få gjennomført prosjektet.  
Med det store antall alternativer som er tatt med til videre utredning, vil 
forlenge og fordyre prosessen. 
 
 
Presisering fra AD. Alle tidligere styrevedtak opprettholdes. 
Høring på innehold i planprogram skal gå som avtalt. Prosjektet er av en 
størrelse at kommunale og regionale tema skal uansett gjøres. Disse 
temaer skal ligge til grunn for konsekvensutredningene. 
 
 
Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering og ber om at forslag til 
videreføring og organisering 
av prosjektet fremlegges for styringsgruppen i oktober. 
 

 

SG 77/17 Høringsuttalelse: 
SB ga en muntlig orientering om status: 
Kun høringsinnspill fra Rødøy er mottatt av HSYK.  
Rutiner sjekkes da innspill skal sendes til SB 
Tidspunkt for saksbehandling i de ulike kommuner sjekkes opp 
 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 

 

HSYK 

SB 
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SG 78/17 Medvirkningsgruppe- HSYK, endringsforslag: 
 
Styret har tatt til orientering at medlemmer har gått ut, det er ikke 
oppnevnt nye. 
I arb. gr. 5 pågår et utredningsarbeid ifm akuttfunksjonen 
Pr dags dato er det ikke behov for supplering av medlemmer. 
 
Vedtak: 
Det blir ikke supplert med nye medlemmer før videre arbeidsprosess er 
besluttet. 

HSYK 

 Eventuelt; Intet  

Neste møte Innkalling til neste møte vil komme etter nærmere avklaring   

 

 

 

 

 


