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Styresak 76/2016: Styresak 104/2016 – Idefasen kriterier for valg av lokalisering 
og tomt, og styresak 105/2016 Helse Nord utredning av alternativer 
 

Møtedato: 03.10.16 
Møtested: Mosjøen, Fru Haugans Hotell 
 
Formål: 
Informere om vedtak fattet av styret i Helse Nord 22.09.2016, i sakene: 

 104/2016 Helgelandssykehuset 2025 – idefasen kriterier for valg av lokalisering og tomt 
 
o Styrets vedtak:  
1. Styret i Helse Nord RHF stadfester vedtak i styret i Helgelandssykehuset HF om hvilke 

kriterier som skal ligge til grunn for valg av tomt og sykehus på Helgeland, jf. vedlegg 1 
(styresak 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på 
Helgeland). 

2. Styret vedtar at det er de fire byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og 
Brønnøysund som sammen med Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum skal utredes 
videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. Plan for realisering av et 
distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund i samarbeid med kommunen legges frem 
snarest mulig.  

3. 3. Styret ber om at en eventuell lokalisering til Leirfjord eller Hemnes kommune, 
begrunnes særskilt.  
 

 105/2016 Helgelandssykehuset 2025 – utredning av alternativer 
 
o Styrets vedtak:  
Styret i Helse Nord RHF viser til de føringer som er gitt i Nasjonal helse- og sykehusplan og 
mandatet fra Helse Nord RHF til idéfasen for Helgelandssykehuset 2025 (jf. styresak 136-
2015 Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, mandat - styremøte Helse Nord RHF 16. 
desember 2015) og til behandling av styresak 62-2016 Helgelandssykehuset 2025 - 
alternativer som utredes videre (styremøte Helgelandssykehuset HF 31. august 2016) og ber 
om at følgende legges til grunn for utredningen av sykehusstrukturen på Helgeland 2025:  
 

I. 0-alternativet (dagens løsning)  
II. Alternativ 2a - Stort akuttsykehus med inntil tre DMS2  

III. Alternativ 2b-1 Stort akuttsykehus i kombinasjon med ett akuttsykehus og inntil to DMS  
IV. Styret forutsetter at alle alternativene utredes likeverdig.  
 

Styret forutsetter videre at utredningen av alternativene kobles mot valg av lokalisering av 
sykehusbygg på Helgeland 
 

Protokolltilførsel til styresak 105-2016 – stemmeforklaring:  
Primært ber undertegnede at det jobbes videre med det formål at det fortsatt skal være tre 
sykehus lokalisert i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana, med den medisinske og kirurgiske 
beredskap som finnes i dag. Dette vil medføre en betydelig opprustning på alle tre lokasjoner. Det 
forutsettes at 0- alternativet så vel som andre aktuelle alternativer skal være økonomisk 
bærekraftig og oppfylle medisinsk faglige krav.  
 
Kari B. Sandnes /s/ 
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Styret i Helgelandssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar Helse Nords vedtak i styresakene 104/2016 og 

105/2016 til etterretning.  
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør iverksette arbeidet med 

utredningene i tråd med Helse Nords vedtak i styresakene 104/2016 og 105/2016, og ber 
om at det legges frem en plan for videre prosess i neste styremøte. 

 
 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 

1. Styresak Helse Nord 104/2016 Helgelandssykehuset 2025 – idefasen kriterier for valg av 
lokalisering og tomt 

2. Styresak Helse Nord 105/2016 Helgelandssykehuset 2025 – idefasen kriterier for valg av 
lokalisering og tomt 

3. Presseprotokoll Helse Nord styremøte 22.09.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


