
 
 

 

 
Møtedato: 19.08.2022 
Møtested: Teams 
 
 

Brukerutvalget sak 45-A/22: Nye Helgelandssykehuset – B3A-beslutning: Valg 
av hovedalternativ 
 
Formål: 
Saken legges fram med bakgrunn i at administrasjonen nå ber styret fatte vedtak om B3A-
beslutning. Formålet med saken er å invitere styret til å velge det hovedalternativet som skal 
danne grunnlaget for det videre arbeidet i prosjektet. Det inviteres ikke på nåværende 
tidspunkt til å gjøre en investeringsbeslutning. Dette kommer i senere fase. 
 
Vedtaksforslag: 
 
Brukerutvalget slutter seg til administrasjonens innstilling til styrevedtak i fem punkter 
gjengitt under: 
 

1. Styret i Helgelandssykehuset HF slutter seg til vurderingene og konklusjonene i 
Konseptrapport steg 1 for Nye Helgelandssykehuset (vedlegg 1). 
 

2. Styret i Helgelandssykehuset vedtar alternativ 3 som hovedalternativ:  
 

• Nybygg, oppgradering og omstrukturering av dagens bygg på eksisterende 
sykehustomt i Sandnessjøen 

• Tilbygg, oppgradering og omstrukturering ved dagens somatiske sykehusbygg 
i Mo i Rana 

• Oppgradering og omstrukturering ved dagens somatiske sykehusbygg i 
Mosjøen  
 

3. Styret ber administrasjonen om å videreutvikle hovedalternativet med mål om å 
komme innenfor rammene av økonomisk bæreevne, samtidig som en ivaretar 
føringene gitt i styringsdokumentet. 
 

4. Styret ber administrasjonen om å arbeidere videre med bæreevneanalysen med den 
hensikt å vise muligheter for å forbedre foretakets finansielle bæreevne. 
 

5. Styret tar foreløpig rapport fra ekstern kvalitetssikring til etterretning. 
 
 
 
 
Bakgrunn for saken: 



 
Bakgrunn, prosjektutløsende faktorer og grunnlagsdokumenter for Nye Helgelandssykehuset 
er grundig redegjort for i styringsdokumentet (vedtatt i styresak 44-2022 i 
Helgelandssykehuset HF og styresak 48-2022 i Helse Nord RHF). 
 
Som alle store sykehusprosjekter i Norge gjennomføres prosjektet Nye Helgelandssykehuset 
i tråd med Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, utarbeidet av Sykehusbygg HF.   
 
Denne styresaken markerer overgangen fra konseptfasen steg 1 til konseptfasen steg 2. 
Ifølge tidligfaseveilederen skal overgangen skje gjennom en såkalt B3A-beslutning. Det betyr 
valg av hovedalternativ (konsept) som skal utdypes videre i neste steg. Det endelige valget 
av konsept gjøres ved avslutningen av konseptfasen steg 2, ved såkalt B3-beslutning. Da skal 
hovedalternativet være godt nok utdypet og utredet gjennom en fullstendig konseptrapport 
slik at det kan sendes lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Historikk i saken:  
Prosessen med å utarbeide beslutningsgrunnlaget har involvert prosjektorganisasjonen, 
linjeorganisasjonen, tillitsvalgte, vernetjeneste, brukere, kommuner, Sykehusapotek Nord, 
utdanningsinstitusjoner, styringsgruppe og styrene i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord 
RHF. Ekstern kvalitetssikrer har gjennomført en følgeevaluering i perioden mars til august 
2022. Prosjektet har opplevd medvirkningsprosessen som god og verdifull; 
prosjektorganisasjonen har fått innspill og svar på de spørsmål som er nødvendig å få avklart 
i konseptfasen steg 1. I møte med eksterne aktører vil det i fortsettelsen være viktig å tydelig 
avklare forventningsnivået og presisere hvor i tidslinjen prosjektet til enhver tid befinner seg 
for å unngå misforståelser.  
 
Saken vil behandles i Helgelandssykehusets styre den 23.8.2022.  
 
 
 
Sandnessjøen, 15.8.2022 
 
 
 
Hanne M. Frøyshov 
Konst. Adm. dir 
 
 
 
Vedlegg: 

- Styresak 72-2022 inkl. vedlegg 
 
 
 
Vedtak 

https://helgelandssykehuset.no/seksjon/Nye-Helgelandssykehuset/Documents/Menypunkt%20Dokumenter/Styringsdokument%20konseptfase%20steg%201.pdf
https://helgelandssykehuset.no/seksjon/Nye-Helgelandssykehuset/Documents/Menypunkt%20Dokumenter/Veileder-for-tidligfasen-i-sykehusbyggprosjekter.pdf

