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Styresak 47-2019 Tertialrapport 1.tertial DMS Brønnøysund 

 
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 distriktsmedisinsk senter (DMS) 
Brønnøysund når det gjelder status, fremdrift og økonomi. 

 1. Sammendrag  

I denne styresaken legges det frem et sammendrag av status pr april 2019 for DMS 
Brønnøysund. 

2. Sakvurdering/analyse  

 
Distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund 
 
Det ble i januar 2019 signert en intensjonsavtale med Brønnøy kommune om 
detaljprosjektering og utvikling av tilbud i et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. 
 
Prosjektgruppe med deltakere fra alle sykehusenhetene ble etablert i februar. Arbeidet i 
denne fasen har vært å arbeide med selve bygget. Prosjektgruppen har hatt flere møter 
med kommunen og arkitekter der en har arbeidet med utforming av DMS-et. Et svært 
omfattende arbeid der fagpersoner innen alle planlagte tilbud i DMS-et har deltatt og 
kommet med konkrete innspill på utforming av rom, utstyr, teknisk infrastruktur etc. Dette 
arbeidet ferdigstilles innen kort tid. 
 
Prosjektgruppen med supplering av prehospitale var i april og så på DMS i Fagernes og Ål.  
 
Prosjektgruppen har følgende sammensetning: 
 

 Rachel Berg, prosjektleder 

 Svein Arne Monsen, områdesjef akutt/kirurgi 

 Rose Rølvåg, assisterende områdesjef akutt/kirurgi 

 Trond Nilsen, Drift og Eiendom, Innkjøp/MTU 

 Unni Sørensen, SFFU smittevern 

 Tor Magnus Molund, Hovedverneombud 



 

Det er opprettet et eget prosjektnummer til prosjektet for å synliggjøre kostnadene. Til nå 
er det kun reiser til og fra Brønnøysund samt ekskursjon som har påløpt kostander. 

 

Jamfør styresak 50/2018 skal det videre arbeides med etablering av tjenestetilbudet i DMS-
et frem til oppstart 2020/2021 

HSYK ved enhet Sandnessjøen har fått i oppgave å få plass de nye tilbudene som er planlagt 
inn i DMS-et i tillegg utarbeide en struktur for den totale driften av DMS-et. I tillegg skal det 
særskilt utredes bruk av intermediærsenger 

Dette arbeidet er så vidt påbegynt og vil få full oppstart når detaljprosjekteringen rundt bygg 
nå blir ferdigstilt. 
 

3. Medbestemmelse  

Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud blir invitert inn og deltar på ulike nivå i 
prosjektorganisasjonen. 
Hovedverneombud er deltaker i prosjektgruppen. Vært viktig å involvere ansatte fra alle 
sykehusenheten for å få et sterkere eierskap til DMS-et i Brønnøysund 

4. Direktørens vurdering   

Prosjekter måles på kvalitet, kostnad og fremdrift. Administrerende direktør vurderer det 
slik at prosjektet er under kontroll på alle parameter.  
 
 
 
Mo i Rana, 13.05.2019 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
administrerande direktør 
 
 
 


