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Styresak 15-2019 Helgelandssykehuset 2025 – orientering om status

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering

Formål:
Formålet med saken er å orientere styret om status i 2025-prosessen, herunder adm.
direktørs arbeid med å gjøre vurderinger av punktene fra styresak 100/2018. Punktene
omhandler ulike tema som styret ønsker skal vurderes utover det som framkommer i den
foreløpige rapporten fra den eksterne ressursgruppa.
Bakgrunn/Sammendrag:
Den eksterne ressursgruppa la fram sin foreløpige rapport 3. desember 2018. Rapporten er
nå ute på høring, med høringsfrist 1. mars 2019. Ifølge oppsatt framdriftsplan skal den
eksterne ressursgruppa levere sin endelige rapport 18. mars. Adm.dir. vil komme tilbake
med en orientering om høringsrapporten og endelig rapport fra ressursgruppa i neste
styremøte.

Styreseminar og adm. direktørs arbeid med endelig beslutningsgrunnlag
I forbindelse med styremøtet 30. januar 2019 ble det arrangert styreseminar om DMS.
Formålet med seminaret var å få innblikk i ulike typer DMS som driftes eller er under
planlegging andre steder i landet. Det var innledere fra Sonjatun, Alta, Hallingdal og
Kristiansund. Målgruppa var ikke bare styret, men hele organisasjonen og allmenheten.
Seminaret ble markedsført via nyhetsbrev og pressemelding, og det ble streamet gjennom
egne kanaler og nettavisene på Helgeland. Mer enn 5000 seere klikket seg inn i på streamen
i løpet av dagen, og samtlige lokalaviser hadde fyldig dekning av seminaret.
Seminaret ligger fortsatt i opptak på Helgelandssykehusets nettsider, og adm.dir. vurderer
det som svært viktig for prosessen at man også i det videre arbeidet legger vekt på å dele og
øke kunnskap, ikke bare i styrerommet, men også med omgivelsene rundt. Derfor vil det bli
ytterligere to styreseminarer som arrangeres over samme lest:


26. februar: e-helse og velferdsteknologi



27. mars: prehospital tjeneste

Seminaret 26. februar skal vise mulighetene for og betydninga av e-helse og
velferdsteknologi. Samarbeidet mellom Helgelandssykehuset, utvalgte kommuner, Mo
Industripark, Kunnskapsparken Helgeland, SINTEF, ACDC (Arctic Circle Data Center) og
Microsoft blir presentert. Partene ønsker å få i stand et konsept for en «tenketank» som
skal avdekke behov og forslag til løsning for bruk av velferdsteknologi på Helgeland. Det blir
i tillegg orientert om prosjektet «Medisinsk avstandsoppfølging» som Helsedirektoratet har
ansvaret for. Helgelandssykehuset er representert i dette prosjektet v/samhandlingssjef.
Også Helgelandssykehusets bruk av Skype i pasientrettet virksomhet blir presentert.
Seminaret blir streamet.
Seminaret 27. mars: Hovedtema er fremtidsbildet – hva vil endre seg, hva er mulighetene
innen prehospitale tjenester de neste fem-ti årene, hvorfor er det mulig og hva må til for å
gjøre det mulig? Det er opprettet kontakt med en rekke kompetansemiljøer i Norge for å
innhente relevante foredragsholdere. Også dette seminaret bli streamet.
De nevnte seminarene gir adm.dir. og styret verdifull informasjon rundt samtlige av styrets
punkter i sak 100-2018. Uansett om det er snakk om fødetilbud, psykisk helse og rus,
samhandling, ivaretakelse av øybefolkning eller andre befolkningsgrupper som bor mer
perifert, så vil ny teknologi, e-helse, DMS og prehospitale tjenester være viktige elementer i
oppbygginga av tjenestene.

Samhandling og felles rekrutteringsutfordringer
8. februar ble det arrangert en kompetanse- og rekrutteringskonferanse i Mo i Rana der
helsefagarbeideren var tema. Helgelandssykehuset og Nordland fylkeskommune var
arrangør, og det var stor deltakelse fra både kommuner og videregående skole. Adm. dir. vil
fortsette det tette samarbeidet med fylkeskommunen, kommunene og videregående skole
for å øke antall helsefagarbeidere i sykehus og kommuner. Denne yrkesgruppen blir sentral
når man skal løse bemanningsbehovet i framtidas helsetjeneste, og vil være en del av adm.
direktørs vurderinger rundt punktet som handler om samhandling og felles
rekrutteringsutfordringer.
Helgelandssykehuset sendte 1. februar et brev til samtlige kommuner på Helgeland med
forespørsel om å få tilsendt kommunenes strategiske planer for helse- og omsorgssektoren,
samt rekrutteringsplan. For å kunne gjøre gode vurderinger rundt punktet om samhandling
og felles rekrutteringsutfordringer, er det viktig å kjenne kommunenes planer. Da tidsfristen
gikk ut 12. februar hadde snaut halvparten av kommuner levert sine planer. Det er satt en
ny frist til 4. mars.

Økonomiske vurderinger
Sykehusbygg og Deloitte arbeider med vurderinger av alternativskillende økonomiske
forhold, og har gjennomført fire møter.

Dialogmøter med kommunene
Adm. dir. gjennomførte i perioden 13. – 21. februar nye dialogmøter med samtlige
kommuner på Helgeland. Disse møtene har en generell agenda knyttet til samhandling.
Vefsn, Brønnøy, Alstahaug og Leirfjord har bedt om møte i tillegg, der 2025 er eneste tema.
Dette møtet ble arrangert 19. februar. I mars-april skal adm.dir. besøke kommunene
Hattfjelldal, Vega og Rødøy.

Prosjektet lå pr. utgangen av januar innenfor den økonomiske prognosen for
totalprosjektet.

Mo i Rana, 19.02.2019

Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. direktør

