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Styresak 10/2016: Idefasen Helgelandssykehuset 2025  
 
Møtedato: 12.02.16 
Møtested: Sandnessjøen  
 
Innledning: 
 
Helse Nord HF vedtok i møte den 16. desember 2015 mandat for idéfasen i prosjektet 
«Helgelandssykehuset 2025». Ut fra dette mandatet har administrasjonen, med bistand fra Sykehusbygg 
HF, utarbeidet en prosjektplan for hvordan vi ønsker å gjennomføre idéfaseprosessen videre, se vedlegg 
1. 
 
Prosjektplanen omfatter en beskrivelse av planlagt gjennomføring av idéfasen med fremdrift, 
organisering, budsjett med mer. 
 
I figuren under vises en generell planprosess i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter.  
 
Idéfasen vil ende opp med beslutning B2 som markert i figuren under. I B2 identifiseres og godkjennes de 
alternative løsningene som er ”liv laga” og som skal videreføres i konseptfasen. Alternativene kan omfatte 
løsninger både for virksomheten og byggene, og idéfasen skal sikre at alle mulige alternativer, både 
virksomhetsmessig og bygningsmessige, blir vurdert. I idéfasen besluttes oppstart og godkjenning av 
mandat for konseptfasen. 
 

 
 
Sykehusbygg HF er innleid til prosjektledelse av tidligfasen. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
 
I løpet av prosessen med utviklingsplanen har det vært følgende behandlinger i styret: 
 

 Styresak 40/2013 – møte 28.05.2013 «Utredning av framtidig somatisk sykehusstruktur for 
Helgelandssykehuset HF»  

 Styresak 52/2013 – møte 18.06.2013 «Utredning av framtidig somatisk sykehusstruktur for 
Helgelandssykehuset HF – oppfølgingssak». 

 Styresak 26/2015 – møte 30.04.2015 «Utviklingsplan 2025» 
 
I tillegg er styret orientert i følgende møter i forhold til fremdriften i prosjektet: 
 

 Muntlig orientering ved AD i sak 63/2013 – Eventuelt, i styremøte 27.08.13 
 Muntlig orientering ved AD i sak 86/2013 – Eventuelt, i styremøte 30.10.13 
 Tema på styreseminar 12.12.13 
 Muntlig orientering ved AD i sak 56/2104 – Eventuelt, i styremøte 18.06.13 
 Muntlig orientering ved AD i sak 63/2014 – Eventuelt, i styremøte 29.08.14 
 Tema på styreseminar 29.10.2014   
 Muntlig orientering ved AD i sak 10/2015 – Eventuelt, i styremøte 19.02.15 
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Mandat for idefasen: 
Styret for Helse Nord RHF vedtok mandat for Idefasen for Helgelandssykehuset 2025 i styremøte 
16.desember 2015. Se side 12 i prosjektplanen. 
 
Budsjett: 
Det er utarbeidet et tentativt budsjett for Idefasen for Helgelandssykehuset 2025, på 6 millioner i 2016 og 
6 millioner i 2017. 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Styret vedtar forslag til prosjektplan med beskrivelse av gjennomføring av idéfasen.  
 

2. Styret ber adm. direktør rapportere utviklingen i prosjektet hvert styremøte.  
 
 
 
 
Per Martin Knutsen 
Adm. direktør 
      
 
Saksbehandler: Leder Senter for drift og eiendom, Bjørn Bech-Hansen 
 
Vedlegg: 

1. Prosjektplan Helgelandssykehuset 2025 
2. Vedlegg til prosjektplan – Detaljert fremdriftsplan 
3. Styresak 136-2015 Helse Nord – Helgelandssykehuset 2025 – idefase, mandat 

  


