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Styresak 71 – 2019 Helgelandssykehuset 2025 – samfunnsanalyse, 

oppdatering av alternativskillende økonomisk analyse, 

framdriftsplan og distriktsmedisinsk senter (DMS)   

 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering. 
 
Formål: 
 
Saken og presentasjoner gitt i møtet skal gi styret informasjon om hvilke konsulentbyrå som 
er valgt til å gjennomføre samfunnsanalysen og oppdatering av den alternativskillende 
økonomiske analysen. Den skal også vise hvilken metodikk og forutsetninger som inngår i 
dette arbeidet. 
 
Vedlagte framdriftsplan (vedlegg 1) gir et detaljert bilde av de de ulike aktivitetene som skal 
foregå fram til styrebehandling 28. november, og avhengighetene mellom de ulike 
aktivitetene. Vedlegg 2 gir et mer overordnet bilde av framdriften i prosessen.  
 
Styret vedtok i styresak 64-2019, vedtakspunkt 4a:  
Styret er tilfreds med innholdet i konkurransegrunnlaget og ber om at 
konkurransen utlyses. Styret ber AD klargjøre skissert omfang av stort og lite 
DMS, før første planlagte arbeidsmøte med kommunene og fylkeskommunen. 
 
Styresaken og presentasjonen er en orientering om arbeidet som er gjort rundt definisjonen 
av stort og lite DMS. 
 
Samfunnsanalysen 
Anskaffelsen er gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 
(LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974 del I og del III. 
 
Kontraktstildelingen er foretatt etter prosedyren åpen anbudskonkurranse, jf § 13-1 (1). 
 
 



 

Tilbydere: 

 T1 Menon Economics AS 

 T2 Sirona AB m/ Vista Analyse AS 
 
Kvalifikasjonsvurderingen er gjennomført og begge tilbydere ble ansett som kvalifisert, jfr. 
kravene i konkurransegrunnlaget og innsendt ESPD-skjema og dokumentasjon. 
 
Evalueringsgruppa har bestått av: 

 Christian Brødreskift, Sykehusbygg HF, ansvarlig 

 Øyvind Hope, Sykehusbygg HF 
Evalueringsgruppe anser seg habil. Egenerklæringsskjema for habilitet er fylt ut. 
 
Menon Economics AS er innstilt som rammeavtalepart.  
 
I styremøtet gir prosjektleder Christian Brødreskift, Sykehusbygg, en nærmere orientering 
om evalueringen som ble gjort i forbindelse med anskaffelsen. 
 
 
Oppdatering av alternativskillende økonomisk analyse 
Sykehusbygg HF har rammeavtaler med fire firma angående økonomiske analyser. 
Inhabilitet er ikke tilstede hos noen av disse. Imidlertid har de i større og mindre grad vært 
involvert i prosessen som pågår på Helgeland. Helgelandssykehuset utlyste av den grunn en 
minikonkurranse på rammeavtalene gjeldende for Helse Nord RHF. Det ble ikke mottatt 
noen tilbud. 
 
Det er etter dette gjort en direktehenvendelse til ÅF Advansia AS, som er en av 
avtalepartnerne. Tilbud i henhold til konkurransebetingelsene er mottatt og 
Helgelandssykehuset HF har godtatt tilbudet. 
 
I ettertid har ÅF Advansia, ved de respektive saksbehandlere, signert egenerklæringsskjema 
for habilitet. Endrede framdriftsforutsetninger er formidlet og akseptert fra konsulenten. 
 
 
 
DMS 
I styremøte 14. desember 2018 (sak 100-2018) vedtok styret at det endelige 
beslutningsgrunnlaget om struktur og lokalisering skal omfatte vurderinger av forhold som: 
 

 Psykisk helsevern og TSB 

 Fødetilbudet 

 Konsepter for desentralisert tilbud i DMS tilpasset forholdene på Helgeland, 
herunder tilbud til kronikere og skrøpelige eldre 

 Samhandling med kommunenes helsetjenester, herunder felles 
rekrutteringsutfordringer 

 Helhetlig helsetilbud i helseregionen 



 

 Konsepter for å ivareta øy befolkningens tilgjengelighet til tjenester 

 Vurderinger rundt utvikling av prehospital medisin, herunder muligheter for å flytte 
diagnostikk ut 

 Vurderinger av teknologisk utvikling, både ift. transport med fly og helikopter, 
velferdsteknologi og fjerndiagnostikk 

 Alternativskillende økonomiske forhold 
 
Administrerende direktør har organisert arbeidet med disse punktene i linjeorganisasjonen 
gjennom ledergruppa og utvidet prosjektstøtte. I tillegg har det vært hentet inn andre 
fagressurser fra organisasjonen etter behov. Styreseminaret som ble arrangert 30. januar 
2019 har vært en viktig kilde til kunnskap om drift og erfaringer med ulike typer DMS i 
Norge. Styreseminaret ble streamet, og opptak ligger ute på foretakets nettsider: 
https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/styremote-30-januar-2019-2019-01-
30  
 
Det har vært arrangert to arbeidsmøter der DMS har vært tema, 22. mai og 14. august, og 
det ble orientert om arbeidet i FTV-møtet 12. juni. Flere representanter fra 
Helgelandssykehuset har også besøkt andre DMS, blant annet i Ål i Hallingdal og på 
Fagernes i Valdres. 
 
Presentasjon i styremøtet v/intern prosjektdirektør Kåre Løvstakken oppsummerer arbeidet 
og de konklusjonene som er gjort så langt. 
 
 
 
Mo i Rana, 22.08.2019 
 
Hulda Gunnlaugsdottir 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg:  

1. Detaljert, tentativ framdriftsplan 
2. Overordnet framdriftsplan 
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