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- Å involvere tidligere pasienter er utrolig viktig
• - Da jeg leste gjennom alt materialet fikk jeg enda 

flere spørsmål enn jeg hadde. Det er vanskelig å vite 
hva du er forventet å vite noe om. Men jeg har løst 
det ved å ta med mine egne erfaringer, og så har jeg 
alliert meg med LHL, og jeg kommer til å benytte 
kontakten med Brukerrådet på Nevroklinikken.

• - Et sykehus er jo ikke bare pasienter. Hvis ikke de 
som jobber der trives, så blir det ikke godt å være 
der. Det er et samspill mellom å få noe som 
fungerer for de ansatte - at sykepleiere for 
eksempel blir hørt - og at pasientene føler at de er 
pasienter og at man ikke bare går gjennom 
systemet.

Ove Hellevik, Brukerrådet i Nevroklinikken, LHL Hjerneslag Oslo



Visjon/Visjovne: Norges beste lokalsykehus
Nöörjen bööremes lïhkesskïemtjegåetie

Nye Helgelandssykehuset – Norges beste lokalsykehus 
– skal etablere ett sykehus som gir trygghet for 
befolkningen på Helgeland. 

Det skal være pasienttilpassede, kunnskapsbaserte og 
sammenhengende tjenestetilbud av høy kvalitet, som 
møter dagens og fremtidens behov.

Helgelandssykehuset skal bidra til et Helgeland som er 
attraktivt og i utvikling – for fagmiljøene og for 
samarbeidspartnere. 

Helgelandssykehuset skal gi tilgjengelige, gode og 
likeverdige tjenester til alle som trenger det.



Nye Helgelandssykehuset = En helhetlig løsning for Helgeland

Mo i Rana
• Alt 0+
• Alt 1 ompakking/ombygging inkl psyk
• Alt 2 ompakking/ombygging inkl psyk
• Alt 3 ompakking/ombygging unkl psyk

Sandnessjøen og omegn

• Alt 0+
• Alt 1 Nybygg, Rishatten 
• Alt 2 Nybygg, Kvernåsen
• Alt 3 Ombygg/tilbygg 

eksisterende sykehus

DMS Sør-Helgeland

Mosjøen
• Alt 0+
• Alt 1 ompakking/ombygging inkl psyk
• Alt 2 ompakking/ombygging inkl psyk
• Alt 3 ompakking/ombygging inkl psyk



Funksjonsgruppe

HN RHF Utbyggingsorg SB

Rapportering i prosjekt
Rapportering i linja
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Nye Helgelandssykehuset – organisering konseptfasen 
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Tidsplan 



Tidligfasen fra A til Å



Medvirkningsstruktur 
og -prosess 



Hovedprogram
Styringsdokument

Føringer fra 
HOD
RHF
HF
Andre

Retningsvalg HSYK

Kvalitet
Integrasjon fag
og samarbeidsparter
Forsyning 
mv

Mål Nye HSYK

Samfunn- og effektmål
Kriterier og indikatorer

Teknikk

Funksjon

Utstyr

IKT-konsept

Hovedprogram

Rom og areal 



Nærhetsbehov for funksjonsområder



Sambygging med verts- og nabokommuner



Møtesyklus konseptfase


