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Helgelandssykehuset	2025	
Foreløpig	rapport	om	framtidas

Høring

En ekstern ressursgruppe vedtatt av styret for Helgelandssykehuset, har utarbeidet en foreløpig 
rapport med en begrunnet anbefaling for struktur og lokalisering av framtidas 
Helgelandssykehus. Rapporten viser hvilke anbefalinge
som bør vektlegges for lokalisering og ny struktur for sykehus på Helgeland. 

Ressursgruppa har bygd sitt arbeid på grunnlagsdokumentasjon listet i prosjektplanen og 
supplerende informasjon innhentet fra Helgelandssyk
oss/helgelandssykehuset-2025/sporsmal
kompetanse og erfaringer fra andre sykehusprosjekter når den har gjort sine vurderinger. 

Rapporten er kvalitetssikret av ekstern rådgiver. Kvalitetssikringen viser at mandatet for ekstern 
ressursgruppe, gitt av styret i Helgelandssykehuset, er fulgt. 

Helgelandssykehuset har valgt å sende den foreløpige rapporten ut på høring hos 
fylkeskommune, kommunene på Helgeland, Fylkesmannen i Nordland
Det er ønskelig med tilbakemelding på om høringsinstansene mener det er faktafeil eller 
forhold som ikke er tilstrekkelig belyst i rapporten. Høringssvarene inngår i bearbeidelsen og 
utformingen av endelig rapport fra ekstern ressursgruppe, samt i administrerende direktørs 
saksfremlegg for styret i Helgelandssykehuset i april 2019.

Høringsdokumentene er tilgjengelig på: http://www.helgelandssykehuset.no/2025
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Helgelandssykehuset	2025	
framtidas Helgelandssykehus

En ekstern ressursgruppe vedtatt av styret for Helgelandssykehuset, har utarbeidet en foreløpig 
rapport med en begrunnet anbefaling for struktur og lokalisering av framtidas 
Helgelandssykehus. Rapporten viser hvilke anbefalinger, perspektiv og overordnede føringer 
som bør vektlegges for lokalisering og ny struktur for sykehus på Helgeland. 

Ressursgruppa har bygd sitt arbeid på grunnlagsdokumentasjon listet i prosjektplanen og 
supplerende informasjon innhentet fra Helgelandssykehuset (se helgelandssykehuset.no/om

2025/sporsmal-og-svar-ressursgruppa ). Gruppa har brukt sin samlede 
ringer fra andre sykehusprosjekter når den har gjort sine vurderinger. 

Rapporten er kvalitetssikret av ekstern rådgiver. Kvalitetssikringen viser at mandatet for ekstern 
ressursgruppe, gitt av styret i Helgelandssykehuset, er fulgt. 

har valgt å sende den foreløpige rapporten ut på høring hos 
unene på Helgeland, Fylkesmannen i Nordland og andre interessenter. 

Det er ønskelig med tilbakemelding på om høringsinstansene mener det er faktafeil eller 
ikke er tilstrekkelig belyst i rapporten. Høringssvarene inngår i bearbeidelsen og 

utformingen av endelig rapport fra ekstern ressursgruppe, samt i administrerende direktørs 
saksfremlegg for styret i Helgelandssykehuset i april 2019.

r tilgjengelig på: http://www.helgelandssykehuset.no/2025

Dato:
29.11
.2018

En ekstern ressursgruppe vedtatt av styret for Helgelandssykehuset, har utarbeidet en foreløpig 
rapport med en begrunnet anbefaling for struktur og lokalisering av framtidas 

r, perspektiv og overordnede føringer 
som bør vektlegges for lokalisering og ny struktur for sykehus på Helgeland. 

Ressursgruppa har bygd sitt arbeid på grunnlagsdokumentasjon listet i prosjektplanen og 
helgelandssykehuset.no/om-

). Gruppa har brukt sin samlede 
ringer fra andre sykehusprosjekter når den har gjort sine vurderinger. 

Rapporten er kvalitetssikret av ekstern rådgiver. Kvalitetssikringen viser at mandatet for ekstern 

har valgt å sende den foreløpige rapporten ut på høring hos Nordland 
og andre interessenter. 

Det er ønskelig med tilbakemelding på om høringsinstansene mener det er faktafeil eller 
ikke er tilstrekkelig belyst i rapporten. Høringssvarene inngår i bearbeidelsen og 

utformingen av endelig rapport fra ekstern ressursgruppe, samt i administrerende direktørs 

r tilgjengelig på: http://www.helgelandssykehuset.no/2025
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Høringssvar sendes til:
postmottak@sykehusbygg.no

Eventuelle spørsmål til høringsbrevet eller høringsdokumentene rettes til samme adresse.

Høringsfrist: 01.03.2019

Endelig rapport skal etter planen overleveres til Helgelandssykehuset 18. mars 2019.

Den endelige rapporten fra ressursgruppa vil være et vedlegg til saken som styrene i 
Helgelandssykehuset og Helse Nord skal behandle våren 2019. Etter styrebehandling 
gjennomføres videre planprosess i henhold til plan- og bygningsloven. 

Endelig vedtak om struktur og lokalisering vil ikke foreligge før etter at planprosessen er 
avsluttet.

Med	vennlig	hilsen
Hulda	Gunnlaugsdottir

Vedlegg:	
1. Helgelandssykehuset	2025.	Rapport	fra	ekstern	ressursgruppe
2. Evaluering	av	ressursgruppas	arbeid.	Rapport	fra	COWI

Dette	dokumentet	er	godkjent	elektronisk	i	Helgelandssykehuset	HF	og	har	derfor	ingen	signatur.


