
 

 

 

Møtedato: 21.06.22   Saksbeh/tlf   Sted/Dato: 
Arkivnr.: 2022/2     Hanne Frøyshov, med.dir.  Sandnessjøen/14.06.22 

          
      

Styresak 61 - 2022  Strategisk utviklingsplan 2035 - utkast til høring 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar utkastet til orientering 
2. Styret ber om at utkastet til utviklingsplan sendes på høring og at den kommer til 

endelig vedtak i styret i august 2022  
 
Formål: 
Orientere styret om status for arbeidet med utviklingsplan 2035. Gi styret mulighet til å 
komme med sine innspill til planen og til videre prosess. 
 
Bakgrunn: 
Oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF for 2021, krav nr. 50 lyder: Helse Nord RHF skal 
oppdatere regional utviklingsplan (2023–2038) innen desember 2022. Helseforetakene skal 
oppdatere egne utviklingsplaner innen 1.5.2022 basert på nærmere bestilling fra Helse Nord 
RHF. Veileder for arbeidet med utviklingsplaner (2020) skal ligge til grunn for arbeidet. 
Det er gitt utsettelse til september 2022 på frist for å levere foretakenes utviklingsplaner. 
 
I Sak 55-2021 i Helgelandssykehusets styremøte 25.06.2022 ble «faglig strategisk 
utviklingsplan» lagt frem. Arbeidet med denne planen var organisert i 10 faggrupper og ble 
ledet av Helgelandssykehuset og tilrettelagt av sykehusbygg. Styret fattet følgende 
vedtakspunkt 4: Styret tar faglig strategisk utviklingsplan til orientering, og ber om at faglig 
strategisk utviklingsplan legges til grunn for videre arbeid i konseptfasens steg 1 og 
etableringen av Nye Helgelandssykehuset.  
 
«Faglig strategisk utviklingsplan 2021 – 2035» ligger fortsatt til grunn som 
Helgelandssykehusets strategiske utviklingsplan. Det er nå gjort et arbeid for å lage et 
oppdatert sammendrag som sammen med «Faglig strategisk utviklingsplan 2021 – 2035» 
skal danne retning for Helgelandssykehuset frem mot 2038.  
 
Videre prosess for utkast til strategisk utviklingsplan 
En intern arbeidsgruppe som har inkludert brukerrepresentant har laget med et utkast til 
sammendrag. Utkastet er presentert for brukerutvalget og foretakstillitsvalgte er informert 
om prosessen. Styret får seg forelagt utkastet i styreseminar 20.06.22. I den videre 
prosessen planlegges det at utkastet sendes på høring som inkluderer internt i 
Helgelandssykehuset inkludert tillitsvalgte og verneombud, til kommuner, fastlegeforum og 
brukerutvalg. Et endelig utkast legges frem for styret i august 2022. Vedtatt strategisk 
utviklingsplan vil deretter leveres til Helse Nord i tråd med oppdragsdokumentets krav 50 i 
2021.  
 
 
 



 

 

Sandnessjøen, den 14.6.2022 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 
1. Strategisk utviklingsplan 2035 - utkast 
 


