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STATUS/ SAMMENDRAG
Statusbeskrivelse
Idéfasens sykehusfaglige utredninger ‐
Sykehusets aktivitetstall er oppdatert og fremskrevet til 2030. Arbeidet er utført i samarbeid med
arbeidsgruppe AG1 Framskriving og pasientaktivitet. Det er våren 2016 gjennomført arbeidsmøter med nye
arbeidsgrupper for AG5 Psykisk helse og rus, AG6 Prehospitale tjenester og AG7 Primærhelsetjenesten og
samhandling slik at disse kan komme opp på samme nivå som øvrige grupper fra utviklingsplanen. Det
gjenstår fortsatt noe aktivitet for disse arbeidsgruppene.
Det er gjennomført utvidet alternativsøk i forhold til idéfasens mandat. Alternativer som ikke vurderes som
«liv laga» i forhold til rammer og mandat er foreslått å utgå som alternativer.
Medvirkningsmøtene er endret som konsekvens av styrevedtakene i Helse Nord RHF 22.09.2016.
Utført aktivitet i februar:
 DMS i Brønnøysund: oppstartsmøte forprosjekt med Brønnøy kommune avholdt
 Grovsilingsrapport fra WSP behandlet i ledergruppe, prosjektgruppe og styringsgruppe
 Gruppesammensetting av arbeidsgruppe 1-7 behandlet og supplert
 Revisjon av arbeidsgruppemandat
 Gjennomgang og bearbeidelse av beslutningsplan 2017
 1.utkast planprogram utarbeidet før kvalitetssikring
 Referansegruppemøte 02.02.17 med kommunene avholdt
Idéfasens planfaglige utredninger ‐
Informasjonsmøte med berørte parter er gjennomført februar 2016.
Overordnede føringer og retningslinjer for lokalisering og tomt er utarbeidet, sendt på høring til
fylkeskommunen, kommuner og berørte parter med påfølgende 22 høringsuttalelser. Saken er behandlet i
styremøte i Helgelandssykehuset HF 31.08.2016 og styret til Helse Nord RHF 22.09.2016.

1.1.

Viktigste aktiviteter siste periode

Organisering –
Arbeidsgruppene 1‐7 er nå endelig sammensatt og vedtatt i de formelle organer
Mandat for de respektive gruppene er gjennomgått påny, og godkjent
Supplerende medlemmer er innkalt til fellesmøtet 17.03.17 i Sandnessjøen

Møteaktivitet ‐
Følgende styringsgruppemøter er gjennomført i perioden:


20.02.17

Følgende prosjektgruppemøter er gjennomført i perioden:


Inge møter avholdt

Følgende møteaktivitet med medvirkningsorganisasjonen er gjennomført i perioden:


Ingen, ut over diskusjon ad mandat med arbeidsgruppelederne

Øvrig aktivitet:


Referansegruppemøte med kommunene 02.02.17, med stort oppmøte og engasjement



Oppstartsmøte med Brønnøy kommune 15.02.17 ad forprosjekt

Idefase, utvidet alternativsøk –
Grovsiling av muligheter som dekker behovet for Helgelandssykehuset HF legges frem i en grovsilingsrapport fra WSP for
styret 29.03.17. Arbeidet vil være på et overordnet nivå uten en grundig analyse. Underlaget vil være gjenstand for
forankring og gjennomgang i ledergruppe, prosjektgruppe og styringsgruppen.

1.2.

Viktigste aktiviteter kommende periode (febr‐ mars 17)

Organisering –
Prosjektledelse –


Gjennomføre arbeidsgruppemøte 17.03.17



Kvalitetssikre og redusere antall lokaliseringsmuligheter som underlag til planprogram



Utarbeide planprogram



Utarbeide revidert budsjett for idèfasen



Engasjere rådgiver for bistand ved bærekraftsanalyser

Møteaktivitet –
Følgende befaringer og møter er planlagt neste periode:
Styremøte: 06.03.17 og 29.3.17
Styringsgruppemøte


10.03.17 (ekstraordinært)



22.03.17 (endret fra 20.03)

Prosjektgruppemøte


08.03.17 (ekstraordinært)



17.03.17

Andre planlagte møter:


17.03.17 Arbeidsgruppemøte i Sandnessjøen

Idéfase, Sykehusfaglige utredninger–


Helsefaglige utredninger/ vurderinger skal inn i planprogrammet, ‐ kvalitetssikring i den forbindelse

Overordnede føringer og retningslinjer til Planprosess ‐


Arbeidsopplegg for planfaglig rådgiver og definisjon av arbeidsopplegg for denne leveransen er utarbeidet



Avklare arbeidsform kvalitetssikring og nødvendig bidrag fra arbeidsgruppe 1‐7



Bistå ifm prosjektets kommunikasjonsstrategi

2. HMS & KVALITET
Intet å melde

3. PROSJEKT KONTROLL
3.1 Økonomi
Økonomistatus –
Status Økonomi:
Sammenstilling av kostnader:

Kommentar økonomi:
Revidert budsjett som blir fremlagt 06.03.17, vil inneholde korrigeringer med bakgrunn i styrevedtak, ny arbeidsform og
arbeidsomfang frem til endelig rapport. Pådraget av kostnader i februar, er som forventet.
Det er å bemerke at Sykehusbygg som budsjettpost ID 83 som opprinnelig lå på 3,12MNOK nå er overskredet med
1,35million kr. Sykehusbygg sin post blir opprevidert samtidig som ny prognose settes for prosjektet.

Endringslogg ‐
Ingen endringer er bestilt pr dato. Planfaglig rådgiver har meldt inn endringer, et kontraktsmøte er avholdt og korrigeringer
vil bli ivaretatt ved revidert budsjett.

3.2 Plan & Fremdrift
Milepælsplan ‐
Følgende overordnet fremdriftsplan gjelder for prosjektet:
Koordinert møteplan ift framdrift

3.3 Kritiske aktiviteter og risikofaktorer –


Eierskap og forventningsavklaring fra interessentene i prosjektet



Mandat og samarbeid med referansegruppen og de berørte ordførere/ fylkeskommune



Avgrensing av alternativer som utredes fullt ut i idéfasen



Åpen og transparent prosess



Inkluderende og grundig prosess og høring av planprogrammet



Intern og ekstern kommunikasjon i forhold til styresaker

