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Styresak 46-2019 Tertialrapport 1. tertial byggeprosjekter, utskiftning- og 

utviklingsplan bygg 

 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering. 
 
Formål: 
Å holde styret orientert om status i arbeidet med prosjektene når det gjelder status, 
fremdrift og økonomi ved Helgelandssykehuset. 

 1. Sammendrag  

I denne styresaken legges det frem et sammendrag av prosjektrapportene med status pr 
april 2019 for prosjektene Operasjon og nødstrøm MiR samt utskifting –og utviklingsplan 
bygg. 
 
Prosjektene er i henhold til plan. 

2. Bakgrunn  

I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides tertialrapport for 
alle investeringsprosjekter over 50 mill. fra gjennomføringsfasen. Rapportene omfatter 
prosjektene:  

• Utvikling og utskiftingsplan 
• Ombygging operasjon/ny sterilsentral 

3. Sakvurdering/analyse  

Utvikling og utskiftingsplan 
Helgelandssykehuset har utarbeidet en Utskifting og utviklingsplan for hele bygningsmassen 
for perioden 2017-2021. Planen består av totalt 35 delprosjekter, hvorav 26 er under 
utarbeidelse. Vedlagt rapport viser nærmere informasjon om status på alle delprosjekter i 
planen.   
 
Fremdrift: Fremdrift er ihht plan og det er høy prosjektaktivitet da 26 delprosjekter er aktiv. 
Økonomi: Det er ingen vesentlige avvik, nærmere informasjon vedlagt i rapport 
 
HMS: Ingen vesentlige avvik. 
  



 

Ombygging operasjon/ny sterilsentral 
 
Fremdrift: Byggefasen startet 1. januar 2019. 
 
Prosjektgjennomføringen er inndelt i tre faser; 1) Bygging av ny sterilsentral (utbygging), 2) 
Den gamle sterilsentralen rives slik at stue 3 og 4 kan utvides, 3) renovering av stue 1 og 2. 
 
Fase 1 er påbegynt med rigging, utgraving av tomt samt omlegging av kabler og fjernvarme. 
Forskalingsarbeider er påbegynt. 
 
Fremdrift er i henhold til plan. 
 
Økonomi: Det er påløpt ekstra kostnader for vinterarbeid med bl.a. tining av tele. Det har 
også vært høyere prosjekteringskostnader enn forutsatt. Slike uforutsette aktiviteter er det 
tatt høyde for og belastes prosjektleders reserve. Økonomien er innenfor plan og under 
kontroll. 
 
HMS: Ingen alvorlige avvik. 

4. Medbestemmelse  

Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud blir invitert inn og deltar på ulike nivå i 
prosjektorganisasjonen. 

5. Direktørens vurdering   

Prosjekter måles på kvalitet, kostnad og fremdrift. Administrerende direktør vurderer det 
slik at prosjektporteføljen er under kontroll på alle parameter.  
 
 
Mo i Rana, 13 mai 2019 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 
1. Rapport utvikling og utskiftingsplan 
2. Rapport operasjon/ny sterilsentral 


