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Styresak 12-2022 Nye Helgelandssykehuset 

a) Forutsetningsnotat hovedprogram  
b) Målbilde med indikatorer og vekting for evaluering av 

løsningsalternativ 

 

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

a) Styret vedtar forutsetningsnotat hovedprogram som grunnlag for utvikling av 
løsningsalternativer. 

b) Styret vedtar måleindikatorer og vekting for evaluering og rangering av 
løsningsalternativ i tråd med vedlagte notat.  

 

Prosess 

Begge notater er presenterte for, og det er innarbeidet innspill fra: 

• 08.02.22: Presentasjon og innspill fra Helgelandssykehuset, ledergruppe 

• 09.02.22: Presentasjon og innspill fra Helgelandssykehuset, styreseminar 

• 11.02.22: Presentasjon og innspill fra Nye Helgelandssykehuset, styringsgruppe 

• 16.02.22: Drøftingsmøte, presentasjon og innspill fra Helgelandssykehuset, FTV 
(vedlegg 4) 

• 18.02.22: Presentasjon og innspill fra Helgelandssykehuset, brukerutvalg (Det vil 
bli gitt muntlig orientering til styret om eventuelle innspill fra denne 
gjennomgangen)   
 

a) Forutsetningsnotat hovedprogram  

Formål: 

Formålet med saken er å forankre de grunnleggende forutsetningene for programmering av 
areal i Nye Helgelandssykehuset. Videre dimensjonering og detaljering av arealer vil 
fortsette gjennom konseptfasen med utstrakt medvirkning og medbestemmelse i ulike fora.  

 

 

 



 

 

Bakgrunn: 

Forutsetningsnotatet beskriver hva et hovedprogram er og inneholder, hvilken funksjon 

hovedprogrammet har i konseptfasen, og noe mer utførlig om framskriving, dimensjonering 

og virksomhetsmodeller som vil ligge til grunn for videre utvikling i prosjektet.  

b) Målbilde med indikatorer og vekting for evaluering av løsningsalternativ 

Formål: 

Formålet med saken er å forankre og vedta måleindikatorer for bygningsløsninger 
utviklet fra prosjektets effektmål, og å vedta vekting av kriterier for sammenligning og 
evaluering av løsningsalternativ.   

 

Bakgrunn og anbefaling: 

Prosjektet Nye Helgelandssykehuset er nå i konseptfasen steg 1. En av 
hovedaktivitetene i konseptfasen steg 1 er å utvikle og evaluere tre ulike løsninger 
knyttet til den samlede utvikling og utnyttelse av byggene på alle tre lokalisasjoner. Med 
disse ulike løsningsalternativene som utgangspunkt velges ett samlet hovedalternativ 
som omfatter alle tre lokalisasjoner. Hovedalternativet skal utredes videre i 
konseptfasen steg 2 (i 2023). Anbefaling knyttet til valg av hovedalternativ skal legges 
fram for styret i oktober 2022.   

Det er vedtatt samfunnsmål med effektmål for prosjektet. Målene beskriver virkningen 
for prosjekteier, pasienter og ansatte når byggene er ferdig og tatt i bruk, jamfør vedtatt 
styringsdokument pkt. 5.2 og 5.3.  

Når prosjektet skal vurdere de ulike løsningsalternativene og senere anbefale løsning 
vil vi i vurderingen av alternativene legge til grunn de seks overordnede 
evalueringskriteriene som framkommer av styringsdokumentets pkt. 7.3.5. Til hvert av 
evalueringskriteriene er det knyttet ett eller flere effektmål definert i 
styringsdokumentets pkt. 5.3 og 7.3.5. For å kunne operasjonalisere effektmålene slik at 
de kan fungere effektivt som verktøy i evalueringen av løsningsalternativene, er det nå 
utviklet et sett med indikatorer (jf. styringsdokument pkt. 7.3.5) som viser hvilke krav 
byggene må oppfylle for at prosjektet skal nå sine mål. Løsningsalternativene vil bli 
vurdert mot disse indikatorene. 

Vedlagte notat gir oversikt over foreslåtte måleindikatorer knyttet til de ulike 
effektmålene (tabell 1) og til evalueringskriteriene (tabell 2). 
Ved endelig evaluering av løsningsalternativene anbefales det at evalueringskriteriene 
vektes innbyrdes (jf. styringsdokument 7.3.5) slik det framkommer i tabell 3 i vedlagte 
notat.  

 
 

 

 



 

 

 

Mo i Rana, 17.02.2022 

 

Hulda Gunnlaugsdottir  

Adm. direktør 

 

Vedlegg:  

1. Forutsetningsnotat Hovedprogram Nye Helgelandssykehuset 
2. Notat: Målbilde med kriterier og indikatorer for evaluering og rangering av 

alternativ 
3. Vedlegg til notat: Effektmål med beskrivelser og måleindikatorer 
4. Drøftingsprotokoll 16.02.2022 


