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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.
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Sykehusbygg sin prosjektmodell

Eksterne beslutningspunkter:
• B1: Godkjenn oppstart av tidligfase
• B2: Godkjenn prosjektinnramming 
• BL: Godkjenn valg av lokalisering 
• B3 a: Godkjenn hovedprogram og valg av hovedalternativ
• B3: Godkjenn valg av konsept og grunnlag for lånesøknad til HOD
• B4: Godkjenn investering 
• B5: Overta prosjekt



Tidsplan 



Tidligfasen fra A til Å



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



Samarbeid og sambygging 
med 

kommunehelsetjeneste



Kommuner og sykehus på Helgeland skal uansett samhandle

Det utadvendte sykehus, Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

Arbeidsdeling i helsefelleskap, 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

www.helgelandssykehuset.no



Nye UNN Narvik sykehus & helsehus

Kommunens helsehus bygges samtidig og inntil 
prosjektet. 

Prosjektet knytter sammen funksjonene i 
sykehuset, kommunens helsehus og et felles 
akuttmottak slik at det blir én dør inn for 
pasientene.



Nye Hammerfest sykehus
•

Prosjektet er et fullintegrert prosjekt med 
Hammerfest kommune, Det arktiske 
universitet, UiT og SANO (Sykehusapotek nord)



Samarbeid med kommunehelsetjenesten i konseptfasen

• Mandat for nye Helgelandssykehuset, vedtakspunkt 4- delprosjekt: 
Utredning av et somatisk polikliniske tilbud i Mosjøen, samlokalisert med 
kommunale tjenester.
Første møte i februar.

• Samarbeid med kommunehelsetjenesten:
Samarbeid og ev integrerte funksjoner og tjenester skal utredes ved 
sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana, med henvisning til tilsvarende 
arbeid i Mosjøen og Brønnøysund.   


