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Hvorfor oppdatert styringsdokument

• HOD har signalisert at en finansieringssøknad må bygge på en 

komplett gjennomført konseptfase med en komplett 

følgeevalueringsrapport

• Vedtak i styret 26.04. Fulgt opp av vedtak i HN RHF 27.04:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner oppdatert 

styringsdokument for konseptfasen steg 1, herunder forsert 

framdriftsplan. 

2. Styret opprettholder målet om å nå frist for lånesøknad medio 

desember 2022. 

3. Styret er bevisst risikobildet knyttet til justert framdriftsplan, og 

understreker betydningen av kvalitet i beslutningsunderlagene 

samt gode medvirknings- og beslutningsprosesser.



Sentrale vedtak knyttet til struktur og 
lokalisering

• Foretaksmøtet i Helse Nord RHF 27. januar 2020:

• Vedtakspunkt 2: Strukturen på det somatiske tjenestetilbudet i 

Helgelandssykehuset skal baseres på modellen med ett sykehus som etableres 

på to lokasjoner […] Helseforetakets hovedkontor og ledelse legges til 

hovedsykehuset i Sandnessjøen. 

• Vedtakspunkt 5: Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF skal drives som 

ett sykehus på tvers av geografiske lokalisasjoner. Befolkningen skal møte en 

kunnskapsbasert praksis, og det skal være en lik tilnærming til arbeidet med 

kvalitet. 

• Foretaksmøte Helgelandssykehuset HF 5. februar 2020

• Foretaksmøtet i Helgelandssykehuset HF viser til vedtak i foretaksmøte i Helse 

Nord RHF 27.januar 2020, jf. styresak 137-2019 Helgelandssykehuset 2025 –

struktur og lokalisering (styremøte i Helse Nord RHF 18. desember 2019).

• Foretaksmøtet ber Helgelandssykehuset HF om å følge opp vedtaket i 

foretaksmøte i Helse Nord RHF i tett samarbeid med Helse Nord RHF



En helthetlig løsning -
alternativvurderinger



Nye Helgelandssykehuset – en helhetlig løsning for 
Helgeland

Sandnessjøen – nytt 
hovedsykehus

• Alt 0+

• Alt 1 Nybygg, Rishatten 

• Alt 2 Nybygg, Kvernåsen

• Alt 3 Ombygg/tilbygg 
eksisterende sykehus

DMS Sør-
Helgeland

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

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



Vi bygger sykehus som kan ha kapasitet for >100 000 innbyggere

• Helgelandssykehuset

Senger

365 dager

• Beleggsprosent for sengeområder = 85 %

• Observasjonssenger, hotellsenger og tekniske senger = 75 %

Dagbehandlinger 
313/230 dager

• Dialysebehandling – 1 pasient annenhver dag per plass

• Kjemoterapi og infusjoner – 1 pasient per dag

Poliklinikk
230 dager 

• Ordinær poliklinikk – 8 pasienter per rom per dag

Operasjon
230 dager 

• Dagkirurgi – 4 operasjoner per stue per dag

• Døgnkirurgi – 2 operasjoner per stue per dag 

Senger

365 dager

• Beleggsprosent for sengeområder = 85 %

• Observasjonssenger, hotellsenger og tekniske senger = 75 %

Dagbehandlinger 
313/230 dager

• Dialysebehandling – 1 pasient per dag

• Kjemoterapi og infusjoner – 2 pasienter per dag

Poliklinikk
230 dager 

• Ordinær poliklinikk – 11 pasienter per rom per dag

Operasjon
230 dager 

• Dagkirurgi – 6 operasjoner per stue per dag

• Døgnkirurgi – 4 operasjoner per stue per dag 

• Middels utnyttelsesgrad



Vekting

Evalueringskriterier Vedtatt 

Kvantitative - prissatte effekter

Effektiv drift, driftsøkonomiske gevinster Må-kriterium

Investeringskostnad, økonomisk bæreevne og finansielt 
handlingsrom

Kvalitative – ikke prissatte effekter

Pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestetilbud 40%

Rekruttering, arbeidsmiljø og fag- og kompetanseutvikling 30%

Byggets kvalitet, fleksibilitet og elastisitet 20%

Bærekraft i form av ytre miljø, CO2 utslipp 10%



Justert fremdriftsplan



Ny tidsplan – sammendrag (rev april 22)



Tidsplan og milepeler konseptfasen steg 1



Tidsplan og milepeler konseptfasen steg 2



Medvirkning og 
premisser for 

prosjektets arbeid 



Medvirkningsprosess

• Vi har satt sammen ni ulike faglige medvirkningsgrupper med mer enn 

100 deltakere fra 

• hele organisasjonen 

• ulike organisatoriske nivåer

• alle fagområder og 

• alle lokalisasjoner

• Faste møter i styringsgruppen

• Fast punkt på agendaen i alle ledermøter i foretaksledelsen

• Fast punkt på agendaen i alle FTV-møter

• Fast punkt på agendaen i alle AMU-møter

• Fast punkt på agendaen i alle brukerutvalgsmøter



Premisser i prosjektets arbeid

• Gode beslutningsprosesser og risikostyring

• Framlagte forslag vil være innenfor prosjektets økonomiske bæreevne

• Faglige behov og objektive kriterier legger rammen for våre forslag til 

løsninger

• Våre forslag til valg skal bygge på rasjonelt grunnlag:

• faglighet

• pasientenes beste og 

• sunne økonomiske avveininger


