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Prosjektet Nye Helgelandssykehuset planlegger nå for konseptfasens steg 1, og 
brukerutvalget vil i møte den 22. oktober få presentert utkast til plan for medvirkning.  
 
Konseptfasens steg 1 skal etter planen strekke seg fram til høsten 2022. I denne perioden skal 
prosjektet klargjøre forutsetninger og behov for innholdet i de ulike sykehusbyggene og 
framtidig funksjon, logistikk, smittevern, IKT, teknikk- og arealbehov skal beskrives. Ulike 
prinsipper og modeller som viser hvordan forutsetninger og behov kan løses i form av fysiske 
løsninger skal utredes. Det skal utredes flere, likeverdige løsningsalternativer på hver 
lokasjon, og en sentral aktivitet vil være å sammenlikne og vurdere de ulike alternativene. 
Steg 1 avsluttes med en anbefaling av hvilket konsept/løsning for ett Helgelandssykehus man 
velger å gå videre med. 
 
Medvirkningsorganisasjonen i steg 1 vil foregå på to nivåer (foruten medbestemmelse i den 
ordinære tillitsvalgt-linja) – i form av en kontaktgruppe, og flere ulike funksjonsgrupper. 
Kontaktgruppen skal ha ansvar for en rekke prinsipielle retningsvalg for 
Helgelandssykehuset, mens de ulike funksjonsgruppene vil være mer fagspesifikke og skal se 
på løsninger på tvers av lokalisasjoner og funksjonelle løsninger tilpasset den enkelte 
lokasjon. Se sakspapirer «Medvirkning konseptfase» tilsendt i forbindelse med 
brukerutvalgsmøtet 22. oktober for nærmere informasjon om medvirkningsorganisasjonen 
og sammensetning av de ulike gruppene. 
 
 
Brukerutvalget inviteres til å delta med to representanter i kontaktgruppen samt med en 
representant i de funksjonsgruppene hvor utvalget finner det formålstjenlig. Det planlegges 
en møteserie på tre møter á ca. tre timer for kontaktgruppen fra november til januar, og en 
møteserie på 4-5 møter for funksjonsgruppene utover vinteren/våren. Tentative datoer for de 
to første møtene i kontaktgruppen er 16. november og 30. november.  
 
Kontaktgruppen vil også ha møte mellom hvert møte i funksjonsgruppene. Møteinnkallinger 
vil bli sendt i god tid i forveien.  
 

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset
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Navn på deltakere sendes til postmottak@helgelandssykehuset.no. Merk henvendelsen Nye 
Helgelandssykehuset.  
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir 
Adm. dir. Helgelandssykehuset 
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