
 

STYREDOKUMENT 18.06.2013                    Side 57 av 63

 

 

Styresak 52/2013:  Utredning av framtidig somatisk sykehus-  
    struktur for Helgelandssykehuset HF -   
    oppfølgingssak 
 
Møtedato: 18.06.13 
Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana 
 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
1. Styret i Helgelandssykehuset HF slutter seg til administrerende direktørs forslag til overordnet 

milepælsplan. 

2. Styret ser behovet for et noe lengre tidsvindu for å gjennomføre utredningen, styret vedtar i tråd med 
milepælsplanen at prosjektet ferdigstilles innen 1. oktober 2014, slik at saken kan styrebehandles 
senest innen desember 2014. 

3. Styret er fornøyd med styringsgruppens sammensetning, og ber om at den bidrar til gode prosesser i 
arbeidet med å sette sammen de øvrige prosjekt- og arbeidsgruppene. 

4. Styret ber om at det legges fram et detaljert kostnadsoverslag for utredningsprosessen i styremøte i 
august 2013. 

5. Styret vedtar at administrerende direktørs forslag om å endre begrepet konsekvensutredning til 
overordnet utviklingsplan. Styret gir administrerende direktør anledning til å foreta mindre og 
hensiktsmessige justeringer i oppbygging av utviklingsplanen i forhold til det som skisseres i saken. 

 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
 
Saksbehandlere: Administrerende direktør 
 
Vedlegg: Drøftingsprotokoll av 12. juni 2013. 
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Bakgrunn 
Det vises til styresak 40/2013 – Utredning av framtidig somatisk sykehusstruktur for Helgelandssykehuset 
HF, der administrerende direktør ble bedt om å legge frem et oppdatert styringsdokumentet, med 
sammensetningen av de ulike arbeidsgruppene, samt en milepælsplan for prosessen. I tillegg ønsker 
styret at det fremlegges et detaljert kostnadsoverslag for selve utredningsprosessen. Dette ikke minst for 
å sikre at det overordnede mål og resultat nås. Det er i denne fasen også viktig å være tydelig på de 
kritiske suksessfaktorene i det videre arbeidet. 
 
Milepæler 
Under arbeidet med milepælsplanen, er det fremkommet behov for forlengelse av prosjektperioden. Dette 
på bakgrunn av innspill fra de tillitsvalgte, i møte med kommunene, og på bakgrunn av at prosess for kjøp 
av konsulentbistand ikke er avklart. 
 
Utviklingsplanen skal være styrebehandlet i Helgelandssykehuset HF innen desember 2014.   
 
Utviklingsplanens fremdrift med milepæler skal gå som følger:  

Milepæl Tidspunkt 

Oppstart med styringsgruppe juli 2013 

Prosjektorganisasjon etablert august 2013 

Strategiske avklaringer november 2013 

Virksomhetsavklaringer november 2013 

Arealanalyser februar 2014 

Koordinering mellom utredningsområdene april 2013 

Idéskisser  juni 2013 

Ferdig utviklingsplan august 2014 

Frist høring oktober 2014 

Styrebehandling desember 2014 

Kritiske suksessfaktorer 

Følgende forhold anses som de mest kritiske suksessfaktorer: 
• Innkjøpsprosessene eller bruk av rammeavtaler for kjøp av konsulentbistand lar seg gjennomføre 

innen utgangen av august 
• Prosjektdeltagerne har felles målforståelse, samt avklare målforståelsen oppover (til styret og eier). 
• Sikre løpende diskusjon i foretaksledelsen og nødvendige strategiske avklaringer. 
• Eksisterende og riktige grunnlagsdata fra Helgelandssykehuset framkommer i tide. 
• Nært samspill mellom utviklingsplanarbeidet og de underliggende utredningsområdene slik at disse 

drar i samme retning og er tidsmessing koordinerte. 
• Prosjektets styringsgruppe gjør tydelige prioriteringer som grunnlag for virksomhetsbeskrivelse, 

dimensjonering, etappeinndeling og valg mellom oppgradering og nybygg. 
• God dialog mellom medvirkningsgrupper, styringsgruppe og rådgivere under veis i prosjektet, samt 

at de som er med i medvirkningsgruppene også har dialog i egen organisasjon. 
• Organisasjonene får lagt til rette for aktivt kunne delta og gjennom dette sikre god medvirkning i 

prosessene 
• Engasjement og delaktighet fra fagmiljøene slik at faglighet settes høyt 
• God informasjon internt og eksternt, preget av stor grad av åpenhet 
 

Grensesnitt 

• Forholdet til kommunehelsetjenesten  
• Forholdet til private aktører (avtalespesialister, leverandører, etc.) 
• Forhold til andre helseforetak, i Helse Nord, samt Helse Nord Trøndelag 
• Grensesnitt mellom ulike fagområder – omstilling mellom disse 
• Fordeling av ansvar og oppgaver mellom prosjekteier og prosjektorganisasjon 
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Resultatmål 
Når konsekvensutredningen er gjennomført og overordnet utviklingsplan lagt fram, skal det foreligge et 
godt grunnlag for å løse mandat gitt av Helse Nord gjennom: 

• En god plan som inneholder dagens status for virksomhet og arealer samt fremtidig 
tilpasningsdyktighet. 

• En utviklingsplan som viser fremtidig virksomhet, funksjonsfordeling, fremtidig arealbehov, behov 
for ombygginger og eventuelle nybygg, samt hvor disse bør plasseres i forhold til eksisterende 
bygningsmasse. Videre framkommer naturlige om- og utbyggingsetapper, varighet for disse 
etappene, og grove anslag for investeringskostnader. Vurdering av å eie / leie /selge inngår for 
områder der leie kan være aktuelt.  

• Kostnadsrammen for utviklingsplanarbeidet er holdt. 
• Tidsplanen for utviklingsplanarbeidet er holdt; rapporten er levert i henhold til avtalt plan. 
• Ha et godt grunnlag for å beslutte framtidig struktur og organisering av somatisk virksomhet i 

Helgelandssykehuset HF 

Prosjektets innhold 
Med bakgrunn i resultatmålet er det viktig at arbeidet med utviklingsplanen følger tidligfaseveilederen, og 
at også sluttrapporten gjenspeiler dette.  
 
Innhold i Hovedrapporten ønskes av den grunn lagt opp som skissert under: 
1. Hovedkonklusjoner og sammendrag 
2. Utviklingsplanens bakgrunn og formål 
3. Metode og arbeidsprosess 
4. Virksomhetsbeskrivelse nåtid og framtid 

o Dagens modell 
o En modell med tre klinikker lokalisert i nåværende sykehus og et nytt ”sengesykehus” 
o En modell der hvor man legger ned all somatisk aktivitet i nåværende sykehuslokasjoner og 

bygger ett nytt sykehus 
o Evt. andre modeller som fremkommer av arbeidet med planen 

5. Organisasjonsutvikling 
6. Kapasitetsanalyse 2025 

o Demografisk framskriving 
o Ulike omstillingsfaktorer 
o Kapasitetsberegninger 

7. Arealstandarder og arealbehov 2025 
8. Prehospital struktur og konsekvenser av utviklingsplan 
9. Tilgjengelighetsberegninger nå og framtid 
10. Helgelandssykehuset HF framtidig arealbehov fordelt på funksjonsområder 
11. Bygg og infrastruktur, byggdiagnose 

o Dagens arealer 
o Teknisk tilstand 
o Egnethet og logistikk 
o Tilpasningsdyktighet 
o Bygningenes potensial 
o Eiendomsforhold og reguleringsplaner 
o Landsverneplan o.l. 

12. Mulighetsstudier 
o Utvikling av bygningsmassen, (teknisk) oppgradering, ombygging og nybygg 
o Etappevise løsninger  
o Samfunnsmessige konsekvenser av modeller 

13. Investeringskostnader 
14. Evaluering av ulike alternativer 
15. Oppsummering – samlet vurdering 
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Prosjektstrategi 

Oppgaver 

De viktigste prosessene blir: 
• Etablering av prosjekt med et omforent styringsdokument. 
• Mobilisering og forberedelse. Etablere organisasjon og møteplan. 
• Etablering av klare retningslinjer for samkjøring og koordinering mellom de ulike 

utredningsområdene. 
• Strategiske avklaringer for framtidig virksomhet og organisasjonsutvikling innen den somatiske 

virksomheten 
• Datainnhenting (fra virksomhetsplan til arealvurderinger, tilstandsanalyse bygg- fra Multimap-

analyse). 
• Utvikling av skisser til arealbehov og idéer for bygningsmessige løsninger; mulighetsstudie. 
• Drøfting av arealbehov, overordnede løsninger og etappeinndelinger (drøftinger både i 

medvirkningsgruppe, styringsgruppe, foretaksledergruppe og Helgelandssykehusets styre). 
• Evaluering av ulike alternative løsninger for Helgelandssykehuset HF i framtiden. 
• Skriving av rapport. 
• Behandling og godkjenning av rapport. 
 

Prosjektorganisering 
Det henvises til styresak 40/2013 for detaljer rundt organiseringen. Arbeidet så langt viser at det vil være 
mange interessenter i hvordan Helgelandssykehuset HF planlegger å utvikle seg i planperioden frem til 
2025. Både befolkningen, styret, ansatte, pasientgrupper, primærhelsetjeneste, politiske organer i vårt 
område, media, ledelsen og eiere vil mest sannsynlig ha stort fokus på dette. Hovedfokuset for disse 
gruppene vil derimot sannsynligvis være mest rettet mot det tjenestetilbudet foretaket vil kunne gi og ikke 
i like stor grad hvordan foretaket planlegger arealdisponeringen for å være i stand til å gi dette tilbudet. En 
anser derfor hovedinteressentene i selve arealplanarbeidet til å være eiere, styret, ledelse og ansatte. 
Dette må tas hensyn til i sammensetningen av arbeidsgrupper 
 
Det er nå viktig å få på plass og opprette en styringsgruppe  som består av deltakere både fra foretakets 
ledelse, helsefaglig kompetanse, tillitsvalgt, vernetjeneste, samt eier. Dette er i tråd med mandatet. 
Styringsgruppen får da ansvar for å iverksette i tråd med prosjektplanen og de mandater som er gitt i 
denne. 
 
Prosjektstyringen ivaretas av styringsgruppen  som er oppnevnt av foretaksledelsen. Styringsgruppa vil 
bli oppnevnt og ledet av adm. direktør i samråd med styret. Det er en forutsetning at styringsgruppa blir 
bredt faglig sammensatt og med tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentant. Styringsgruppa er 
ansvarlig for prosjektets gjennomføring og resultat, og at resultatet er i tråd med overordna mål og 
mandat gitt av Helse Nord. 
 
Styringsgruppa skal: 

• Sette sammen prosjektgruppene og vedta mandater. 
• Opprette arbeidsgrupper etter behov fra prosjektgru ppen. 
• Godkjenne mandat/endringer i mandat til de ulike ar beidsgruppene.  
• Følge opp og sørge for at arbeidet i prosjektgruppen og arbeidsgruppene skjer innen fastsatte 

tidsfrister og i henhold til gitte mandater  
• Bidra til viktige avklaringer mot prosjektgruppen. 

 
Med bakgrunn i styringsgruppas mandat og arbeidsoppgaver, vil det i forhold til videre prosesser være 
formålstjenelig å sette sammen denne gruppen nå, for så å la styringsgruppen jobbe videre med 
oppgavene uthevet i kule punkter ovenfor. Det blir også viktig å jobbe videre med spesifikasjoner for kjøp 
av ekstern kompetanse, samt å få på plass prosjektleder. Det bør være et mål å få på plass dette senest i 
løpet av august 2013. 
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Sammensetning av styringsgruppe 
 
Sammensetning vil være:  
Adm. dir. Per Martin Knutsen  
Med. dir. Fred Mürer 
Avd. dir. Thomas Skonseng 
Avd. dir. Venche Abel 
Avd. dir. Knut Gullesen 
Samhandlingssjef – stilling utlyses juni 
Avd. sjef/overlege Pre- hospitale tjenester/Ambulanseområdet 
Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen 
3 FTV (Dnlf., NSF, Fagforbundet) 
FVO 
Brukerrepresentant  
1 representant fra Helse Nord RHF 
2 Repr. for kommunene (rådmann/helsesjef/kommuneoverlege) 
 
Observatører: 
Lederne for de tre hovedarbeidsgruppene 
 
Mulighetsstudie 
Med utgangpunkt i beregnet kapasitets- og arealbehov i 2025 samt nå tilstand for bygningsmassen, 
gjennomføres en mulighetsstudie for å finne investeringsbehovet framover ved ulike alternative løsninger.  
Mulighetsstudien krever arkitektfaglig bistand. 
 
Evaluering av alternative løsninger 
For å evaluere de ulike virksomhetsmessige og bygningsmessige alternative løsningene for framtidig 
organisering av virksomheten, benyttes kriteriene for alternativevaluering fra konseptfasebeskrivelsen i 
veilederen, samt eventuelle prosjektspesifikke supplement.  
Grunnkriteriene for evalueringen er: 
• måloppnåelse, riktig prioritering i forhold til målhierarki 
• økonomisk bæreevne og finansielt handlingsrom 
• kapasitet og kvalitet, ”sørge-for ansvaret” 
• samhandling 
• effektiv drift, driftsøkonomiske gevinster 
• pasientmiljø, arbeidsmiljø 
• ytre miljø, energibehov, CO2 utslipp  
• pasientsikkerhet 
• rekruttering og fag- og kompetanseutvikling 
• byggets kvalitet, fleksibilitet.  
• Samfunnsforhold 
 
Kriteriene presiseres og/eller suppleres, vektes og vurderes ift alternativene i en strukturert prosess. 

Informasjon og kommunikasjon 

Det skal utvikles en egen interessentanalyse og kommunikasjonsplan. 

Kostnader 

Arbeidet med kostnadsestimater er igangsatt. Forutsetningene for dette arbeidet har vært at man skulle 
kunne benytte Helse Nords rammeavtaler. Før dette er endelig avklart vil man ikke kunne gjøre annet enn 
grove kostnadsestimater på selve utredningsprosessen. Administrerende direktør mener av den grunn at 
man bør avvente med å klargjøre et endelig kostnadsoverslag på dette. Foreløpige anslag ligger på 3 – 5 
millioner kroner. 


