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Styresak 38-2019 Helgelandssykehuset 2025 – orientering om status, 

inkludert konkurransegrunnlag for samfunnsanalyse 

 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering. 
2. Styret vedtar konkurransegrunnlaget som presentert i møtet, med de 

tilbakemeldingen som styret kommer med. 
 
Formål: 

1. Å holde styret orientert om status i arbeidet med Helgelandssykehuset 2025 
2. Å beslutte et konkurransegrunnlag for samfunnsanalyse slik at Sykehusbygg kan lyse 

ut en åpen anbudskonkurranse.  
 
Bakgrunn/Sammendrag: 
Styret i Helgelandssykehuset vedtok i sak 27-2019 at det skal arrangeres et eget 
styreseminar om framtidig fødetilbud, samt at adm. dir. fikk i oppdrag å utarbeide et 
konkurransegrunnlag for en samfunnsanalyse i forbindelse med Helgelandssykehuset 2025. 
 
Styreseminar og framtidig fødetilbud 
Styreseminaret arrangeres i forkant av styremøtet 30. april. Formålet med seminaret er å 
belyse utfordringer og mulige løsninger for det framtidige fødetilbudet på Helgeland. 
Seminaret er bygd opp rundt de samme spørsmålene som de øvrige styreseminarene som 
har behandlet tema knyttet til 2025-arbeidet:  
 

 Hva er mulig om 5-10 år? 

 Hvorfor er det mulig?  

 Hvordan er det mulig? 
 
Helgelandssykehusets egne fødeavdelinger og fødestuen i Brønnøysund bidrar med innlegg. 
Helgelandssykehuset har invitert foredragsholdere fra UNN, fødestua på Tynset, fødestua 
på Finnsnes (Midt-Troms) og Ahus og Bergen.  
 
  



 

Videre arbeid med styrets ni punkter 
 
I møte med ledergruppen og utvidet prosjektstøtte 02.04.19 presenterte Jan Erik Tveiten 
(Deloitte) den alternativskillende økonomiske analysen via Skype. I møtet ble det orientert 
om at Tveiten ville delta fysisk i møte den 29.04 for en grundigere gjennomgang av analysen 
og grunnlaget for den. 
 
For å arbeide frem et beslutningsgrunnlag fram mot styremøtet i oktober/november, har 
adm. dir. valgt å organisere arbeidet på følgende måte: 
  

1. Utvikling av DMS på Helgeland: Rachel Berg, Bjørn Haug 

2. Samhandling med kommunene: Knut Roar Johnsen, Grete Mo 

3. Prehospitale tjenester: Odd Magne Rønning, Tore Bratt 

4. E-helse og teknologi: Bjørn Haug, Michael Strehle 

5. Psykisk helsevern: Tanja Pedersen, Jeanette Pedersen, Sidsel Forbergskog 

6. Fødetilbudet: Beate Aspdal, Lisbeth Eliassen, Sølvi Hestnes 

7. Samfunnsanalyse: Hulda Gunnlaugsdottir, Bjørn Bech-Hanssen, Merethe Myrvang 

Dette ble det orientert om på møtet 02.04.19. 

Felles for alle ansvarsområdene er at tema skal belyses på et generelt nivå – det vil si hva er 

viktig og mulig/aktuelt for Helgeland uavhengig av struktur og lokalisasjon.  

Temaet skal belyses gjennom det som har framkommet i styreseminarene, eventuelle besøk 
hos andre helseforetak/institusjoner, litteratur og annen innhentet informasjon. Alle 
temaene behandles og drøftes i felles arbeidsmøter. Det første arbeidsmøtet arrangeres 29. 
april, tema vil være samhandling med kommunene. Det er planlagt ytterligere to 
arbeidsmøter før sommeren; 20. mai og 11. juni.  
 
Økonomi og HR trekkes inn i arbeidet ved behov. Også andre ressurser i 
Helgelandssykehuset kan bli involvert.  
 
Medisinsk dir. Fred Mürer får ansvaret for at det før jul 2019 foreligger en strategisk fagplan 
for de neste fem år, samt ansettelse av fagsjef og forsknings- og innovasjonssjef.  
 
 
Formelle kanaler for informasjon/orientering 

 Status på arbeidet er fast sak i styringsgruppen for Helgelandssykehuset 2025. 

 Status på arbeidet gis i månedlige møter med foretakstillitsvalgte og 
hovedverneombud. 

 Status på arbeidet gis i møter med brukerutvalget. 
 
 
 
 
 



 

 
Konkurransegrunnlag, samfunnsanalyse 
Prosjektleder Christian Brødreskift fra Sykehusbygg presenterer utkast til 
konkurransegrunnlag i styremøtet. Styret skal vedta mandat og omfang for 
samfunnsanalysen og hvordan kommunene eventuelt skal involveres.  
 
 
 
 
 
 
Mo i Rana, 24 april 2019 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
1. Program for styreseminar om framtidig fødetilbud 30. april 


