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Styresak 92/2015: Distriktmedisinsk senter Brønnøysund. Oppstart av 
konseptfase

Møtedato: 15.12.15
Møtested: Mo i Rana

Bakgrunn for saken:

Bakgrunn for saken er styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025 – vedtakets pkt. 2:

Styret viser til rapporten «Desentraliserte spesialisthelsetjenester / LMS Brønnøysund» datert 
19.12.2014 og ber administrerende direktør legge til rette for en utvikling av desentraliserte 
spesialisthelsetjenester/LMS i Brønnøysund. Dette skal skje i tråd med rapporten, som beskriver 
en situasjon der eierskapet er kommunalt og spesialisthelsetjenesten er leietaker. 

Denne saken er en oppfølging av vedtaket.

Helgelandssykehuset HF og Brønnøy kommune har inngått ett samarbeid for å utrede et distrikts-medisinsk 
senter i Brønnøysund med Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad kommune som deltakere. DMS’ et kan 
komme til å inneholde fastlegetjeneste, legevakt, spesialpolitiklinikk, fødestue, dialyse, sykesenger, 
psykiatri, bildediagnostikk og laboratorietjenester, kliniske støttefunksjoner og prehospitale tjenester. 
Brønnøy kommune skal stå som utbygger av DMS-et i tilknytning til helsesenteret med et beregnet 
arealbehov på cirka 1900 kvadratmeter. Utbygging forutsetter en langvarig leieavtale med 
Helgelandssykehuset.

Sykehusbygg HF er leid inn med prosjektledelse og prosjektbistand og Helsedirektoratets tidligfaseveileder 
legges til grunn for prosessen. Prosjektet har en kostnadsramme på 2 mill. kr. Prosjektet finansieres 50% 
av Helgelandssykehuset HF og 50% av Brønnøy Kommune.

I konseptfasen skal forslagene til alternative løsninger fra tidligere arbeid utredes i detalj og det skal 
vurderes hvilke tjenester som skal inngå i tilbudet. Utredningene skal være tilstrekkelig detaljerte og 
omfattende nok til å kunne gi grunnlag for å velge ett alternativ og dokumentere konsekvenser av valget.
Konseptfaserapporten danner grunnlaget for et forprosjekt som er en spesifikasjon av fysisk bygg-løsning.
Ansvaret for prosessen videre overlates Brønnøy kommune fra og med forprosjektet.

Vedlagte prosjektplan med vedlegg beskriver fremdrift, prosess og organisering av prosjektet.

VEDTAKSFORSLAG:
Saken tas til orientering.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandlere: Bjørn Bech-Hanssen

Vedlegg:
1. Prosjektplan DMS Sør-Helgeland. Konseptfase
2. Vedlegg 1 til Prosjektplan distriktmedisinsk senter (DMS) Brønnøysund, konseptfase


