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• Helseministerens hovedfokusområder i 2018
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Helse- og omsorgsdepartementet

Hvordan sikre en bærekraftig helsetjeneste?
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* Framskrivning i nasjonal helse- og sykehusplan2015



Helse- og omsorgsdepartementet

Hva må til for å skape pasientens helsetjeneste?
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De tre prioriterte hovedområdene videreføres i

2018

Visjon: Skape pasientens helsetjeneste
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Redusere unødvendig venting

• Gjennomsnittlig ventetid  

redusert med 13 dager fra  

2013-2017

• Norske pasienter venter fortsatt  

lengre enn i land vi  

sammenlikner oss med
• – OECD Health at a Glance 2017

og  rapport fra Commonwealth 

fund  (2017)
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Somatikk Psykisk helsevern voksne

Psykisk helsevern barn og unge TSB  

Alle sektorer
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Helse- og omsorgsdepartementet

Psykisk helsevern

• OECD-tall tyder på at overdødeligheten for mennesker  

med alvorlige psykiske lidelser er høyere i Norge enn våre  

naboland.

• Omfanget av tvang er for høyt og har endret seg lite over  

tid

• Ledelse, kompetanse og kulturendringer avgjørende

• Et lederansvar å regelmessig måle og følge opp egne  

resultater på forebygging av tvang

• Må integreres i HFenes kvalitetssystemer
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Den gylne regel
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• I hovedsak ivaretatt innen  

TSB

• Særlige utfordringer innen  

psykisk helsevern

– Kravet til ressursbruk er

ikke tilstrekkelig innfridd

– Ventetidene må ned

– Økning i årsverk er lavere

enn somatikk
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RHF

Helse Sør-

Øst

Helse Vest Helse
Midt-

Norge

Helse Nord

PH
   

TSB
   

Kostnader (Samdata 2016):



Pakkeforløp innen psykisk helsevern og rus

De tre første pakkeforløpene implementeres høsten 2018  

Innen 2020 skal det utarbeides mer enn 15 pakkeforløp  

Mål:

• Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet

• Sammenhengende og koordinerte pasientforløp

• Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og  
oppfølging

• Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av
hvor i landet de bor

• Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner
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Kvalitet – åpenhet for å redusere variasjon

• Hjerneslagregisteret – 11 kvalitetsindikatorer
• Norge i verdenstoppen i behandling av hjerneslag
• Fortsatt variasjon mellom sykehus
• Flekkefjord sykehus – fra bunn i 2012 til beste sykehus nå

Kvalitet må settes på ledelsens dagsorden på lik linje som økonomi.  
Har mange kilder som må brukes!
- 159 nasjonale kvalitetsindikatorer
- Indikatorer fra 48 nasjonale medisinske kvalitetsregistre
- Årlig melding til stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet
- Helseatlas
- Pasienterfaringer
- Meldinger om uønskede hendelser og kartlegging av  

pasientskader
- Pasientsikkerhetskultur
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Helse- og omsorgsdepartementet

Pasientskader nasjonalt mål:

13Kilde: Helsedirektoratet

25% reduksjon fra 2012 til 2018

• Andel estimerte sykehusopphold med én eller flere skader har ligget  

på samme nivå fra 2012 til 2016 uavhengig av skadenes  

alvorlighetsgrad

• Tre HF kunne observere en reduksjon på mer enn 25%

• Øvrige HF er et godt stykke unna målet om 25% reduksjon

Eksempel på kontrollgraf fra et helseforetak



Helse Nords føringer 2018

• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

• Samordning på tvers av regionene

• Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

• IKT

• Økonomistyring og bedre ressursutnyttelse
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Helgelandssykehuset 2025



Prosjektplan idéfase

• Vedtatt av styret i HSYK 12.02.2016

• Prosjektledelse ved Sykehusbygg

• Tentativt budsjett  12 mill

• Fremdrift til februar 2018

Justeringer

• Prosjektplan - Februar 2018

• Styreseminar oktober 2016/ mnd-rapport desember 2016  - Desember 2018

• Ny fremdriftsplan 23.06.2017            - August 2020 
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Sykehusbygg etter 23.05.2017

Forslag på 3 mulige veier videre:

1. Utviklingsplanarbeid (iht ny veileder)

2. Idefase med KU1 og KU2

3. KU1 og beslutning om struktur og lokalisering. Deretter KU2 og prosjektinnramming (iht ny 
veileder for tidligfaseplanlegging)

For alle alternativer forslag om endret medvirkning ved  opprettelse av en ekspertgruppe  med 
bestående av ressurspersoner som har kompetanse og erfaring fra tilsvarende problemstillinger, arbeid 
med nasjonal helse- og sykehusplan, representanter fra Helse Nord (HN) og Helgelandssykehuset (HSYK) 
og ressurser fra Sykehusbygg. 

Det vil ikke være bred medvirkning fra ansatte, men prosessen bør være åpen og transparent med 
gjennomføring av dialogkonferanser (evt folkemøter for å håndtere de eksterne interessentene).
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Alternativ 2
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Prosjektperioden går fram til august 2020

Prognosen forutsetter gjennomføring etter mal fra plan og bygningsloven med KU 1 og KU 2 som en del av  

Idéfaseutredningen.

Felles for alternativ 2 og 3:

Prognosen forutsetter en utvidelse av  høringsperioder til mer enn normalt 6 uker (med bakgrunn i gitte 
tilbakemeldinger)

Prognosen forutsetter redusert brukermedvirkning fra HSYK 

Prognosen forutsetter at Helse Nord RHF følger anbefalinger gitt i vedtak fra HSYK.

Prognosen forutsetter at den parallelle prosessen mellom helsefaglige utredninger og planprosessen skjer som 
forutsatt

Prognosen inneholder ingen reserve

Prognosen er ikke endelig avklart kontraktuelt med WSP

Prognosen inneholder prosjektleder i 100% stilling ihht ønske fra HSYK

2017 2018 2019 2020 Sum 

14 399 818 16 092 639 10 849 590 5 657 003 46 999 050



Vurdering
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• Betydelige endringer i fremdrift, budsjett og organisering – tilsier vurdering 
av prosjektets organisering og fremdriftsplan

• Vurderingen er igangsatt av konst. adm. dir. og styreleder HSYK og ledelsen 
HN RHF

• Forelegges styringsgruppe og styre i løpet av høsten 2017

• Tidspunkt for gjennomføring av sykehusfaglige utredninger, innhold og 
medvirkningsprosess vil være en del av denne vurderingen 

• Alle styrevedtak står fast

• Pågående høring på planprogrammet fortsetter som planlagt –
konsekvensutredninger må gjøres som en del av prosessen. 



Styrets vedtak 30.08.2017
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83/2017: Idefasen Helgelandssykehuset 2025, rapport juli 2017 

Vedtak: 

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar månedsrapporten for juni 2017 og 
oppfølging av kontraktsmøte til orientering. 

2. Styret vil med bakgrunn i saken arbeide videre med framdrift og 
organisering av prosjektet og ber administrasjonen framlegge sak om 
dette for styret i løpet av høsten 2017.



Forslag ny prosjektplan – elementer

• Styrking av intern organisasjon

• Prosjektledelse ved Sykehusbygg

• Prosjektinnramming og avgrensing av alternativer – forenklet 
medvirkningsprosess

• Ressursgruppe

• Dialogkonferanser – innholdet skal beskrives 

• Høringer i linjeorganisasjonen

• Delhøringer i fagmiljø på tvers ved behov

Ressursgruppe skal besørge et godt beslutningsunderlag inn mot 
prosjektinnramming og neste fase (konseptfase)

.
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• Presenteres i styremøtet 12.12.2017 hvor dere er invitert

• Stramt budsjett pga strammere rammer fra Helse Nord – varslet strammere 
også de neste årene.

• Behov for å holde overskuddskravet for å ha midler til fremtidige 
investeringer (HSYK 2025)

• Både inntektssiden (aktivitet)og utgiftssiden (særlig årsverk) må følges tett 
opp (hver måned fra og med januar) , og ved avvik må korrigerende tiltak 
iverksettes følgende mnd. 

• Tiltakene i tiltaksplanen følges opp på samme måte. Hvert tiltak må ha en 
ansvarlig

• Behov for årsverksprosjekt på samme måte som i 2012 - 13 

•

Budsjett 2018
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Helgelandssykehuset HF

Byggeprosjekter



• Nødvendige tilpassinger for å organisatorisk slå sammen 
medisinsk avdeling, intensiv/mottaksavdeling og samlokalisere 
dagkirurgisk med øyeavdelingen.

• Fløy C (medisinsk avdeling) er svært slitt og trenger 
bygningsmessig renovering.

• Generelt vedlikeholdsetterslep.

Gjennomført innenfor budsjett og innenfor tidsplan!

Medisin og intensiv Mosjøen



Fløy A/D:
Ferdigstilt.

14.12.2016



Moderne medisinautomat tatt i bruk

14.12.2016



• Midlertidig løsning på avbruddsfri nød-kraft til sykehuset.

• Operasjonsavdelingen er nedslitt.

• Operasjonsstuene tilfredsstiller ikke dagens standard for 
mikrobiologisk kontroll av luft.

• Generelt vedlikeholdsetterslep.

Gjennomført innenfor budsjett og innenfor tidsplan!

Nødkraft og operasjonsfløy Sandnessjøen



Sandnessjøen



Sandnessjøen



Sandnessjøen



Ny AMK Sandnessjøen



For å kunne tilby tilgjengelige og godt koordinerte helsetilbud nærmere der befolkningen i Brønnøy, 
Sømna, Vega og Vevelstad bor.  Ca. 12 000 innbygger.

I DMS-et kan spesialisthelsetjenesten og kommunene utvikle en samhandlings- og 
kompetansearena. Samarbeidet mellom partene er viktig for å optimalisere ressurser og fremme 
gode helhetlige pasientforløp.

DMS Brønnøy - Konseptrapport:

2014 2030

Jordmor
Fødestue
Dialyse
Liten poliklinisk virksomhet

Jordmor
Fødestue
Dialyse
Poliklinisk virksomhet

+ Lungesykdommer og hjertesykdommer
ØNH (med utstyr til endoskopi - endoskopiunit)
Øye (oppbygging av tilbud)
Gynekologi & obstetrikk med ultralyd
Hudsykdommer med tilbud om lysbehandling
Kjemoterapi (dagpasienter)
Konvensjonell røntgen og CT
Opphold for prehospitale tjenester 
Psykisk helsevern – utvidelse av eksisterende bygg



Utfordring: Pasientsikkerhet knyttet til hygiene og 
teknisk infrastruktur.

Tiltak: Frigjøre plass for kjernevirksomheten ved å:
• Flytte ut sterilsentral og støttesystemer
• Etablere ny sentral for nødkraftanlegg
• Oppgradere nødvendig teknisk infrastruktur

Finansiering: Økt aktivitet på ortopedi – noe som gir flere 
pasienter et tilbud nært der de bor og som
redusere ventetiden.

Operasjon og nødstrøm Mo i Rana



Mo i Rana



Mo i Rana





Pasientsikkerhet
Forskriftskrav
Brukerbehov
Tilstandsgrad

Effekt på driftsbudsjett
Koordineringer



Takk for oppmerksomheten




