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Til berørte offentlige myndigheter

Deres ref:

Vår ref: 2017/748

Dato:
24.05.2017

Helgelandssykehuset 2025 – høring av planprogram
Det vises til tidligere korrespondanse angående Helgelandssykehuset 2025.
Helgelandssykehuset HF oversender herved forslag til planprogram for idéfasen med vedlegg
på høring.
Helgelandssykehuset HF har fått følgende oppdrag fra Helse Nord RHF:
«Helgelandssykehuset skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud
lokalsykehustilbud og en desentralisert
spesialhelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med kommunene, samt styrke forskning,
fagutvikling og utdanning.»
I forbindelse med utarbeidelsen av en idéfaserapport, har Sykehusbygg HF og WSP Norge AS
utarbeidet et forslag til planprogram. Planprogrammet omfatter blant annet beskrivelse av
anbefalte utredningsalternativer og forslag til utredningstemaer.
utredningstema . Planprogrammet viser også
hvordan medvirkning skal skje. Høringsforslaget ble behandlet i styremøte for
Helgelandssykehuset
sykehuset HF 23.05.2017. Styret fattet følgende vedtak:
1. Styret for Helgelandssykehuset vedtar å sende det framlagte planprogram ut på
høring, med tilhørende vedleggsrapport og høringsbrev.
2. Styret ber om at Hemnes og Leirfjord inkluderes i planprogrammet ffor alternativ
stort sykehus, dvs. alternativ 4 og 9.
3. Styret forutsetter at arbeidsgruppenes rapport fra arbeidsgruppemøtet 12. mai
legges ved høringsrapporten.
Dette innebærer at Hemnes og Leirfjord skal vurderes som lokaliseringsalternativ for
sykehusbygg.
For å sikre tilstrekkelig medvirkning, sendes herved forslag til planprogram med vedlegg på
høring. I løpet av høringsperioden skal det arrangeres møter med de seks berørte
kommunene Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Brønnøy, Hemnes og Rana. Det blir også aavholdt
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møter med regionale og nasjonale myndigheter. Det blir sendt egen invitasjon til disse
møtene senere.
Vi ber om innspill til planprogrammet for idéfasen med vedlegg. Tilbakemelding gis skriftlig
innen 01.09.2017 til Sykehusbygg HF som vil behandle innspillene videre.
Adresse: christian.brodreskift@sykehusbygg.no eller Sykehusbygg HF, Klæbuveien 118,
7031 Trondheim.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Christian Brødreskift på telefon 911 89 850
eller e-post. christian.brodreskift@sykehusbygg.no

Med vennlig hilsen
Helgelandssykehuset HF
Bjørn Bech-Hanssen
Eiendomsdirektør
Vedlegg:
1. Planprogram
2. Anbefaling
nbefaling av utredningsalternativ, sist datert 16.05.2017
3. Referat etter arbeidsgruppemøtet 12. mai 2017

Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Helgelandssykehuset HF og har derfor ingen signatur.
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