
 

 

 

Løypemelding – 2. september – 13. september 
 

Dette skjedde i uka som gikk 
 

 3. september: 
Ekstraordinært styremøte. Konsulentselskapet ÅF Advansia har ansvaret for å oppdatere den 
alternativskillende økonomiske analysen. I styremøtet presenterte konsulentene seg selv og 
metodikken de skal bruke. Styremøtet var på Skype, du kan følge det her: 
https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/styremote-3-september-2019-2019-09-03 
Den oppdaterte økonomiske analysen skal presenteres for styret 30. oktober. 

 4. september: 
Statusmøte med Sykehusbygg og Menon Economics, konsulentselskapet som gjennomfører 
samfunnsanalysen. Gjennomgang av spørsmål Menon ønsker svar på fra 
Helgelandssykehuset, samt forberedelser før møtet med brukerutvalget, kommuner og 
fylkeskommunen. 

 4. september 
Samfunnsanalysen – arbeidsmøte med representanter fra brukerutvalget, kommuner og 
Nordland fylkeskommune. Konsulentene fra Menon presenterte seg selv og metodikken de 
skal bruke. Dialog rundt flere av temaene som konsulentene skal analysere. Les mer om 
møtet på nettsiden: https://helgelandssykehuset.no/nyheter/na-starter-arbeidet-med-
samfunnsanalysen 

 
Møtet ble arrangert på Helma, Mo i Rana. Neste møte er i Mosjøen 17. oktober 

https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/styremote-3-september-2019-2019-09-03
https://helgelandssykehuset.no/nyheter/na-starter-arbeidet-med-samfunnsanalysen
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Dette skjer i neste uke 

 
 10. september 

Møte i utvidet prosjektstøtte. Konsulentene fra ÅF Advansia og Menon Economics 
presenterer seg selv og metodikken de bruker i sine analyser.  

 11. september 
Statusmøte. Oppfølging av framdriftsplan 

 Hele uka: 
Forberede løypemelding for styret.  
Styret ønsker at den endelige styresaken skal inneholde ytterligere vurderinger rundt flere 
ulike områder (se vedtak i sak 100-2018). I styremøtet 26. september skal styret få 
løypemelding om områdene prehospitalt, føde og samarbeid med kommunene. Det skal også 
gis en nærmere definisjon av stort og lite DMS. 

 Hele uka: 
Svare ut spørsmål fra analyseselskapet Menon. Spørsmål og svar blir fortløpende publisert 
under inngangen Samfunnsanalyse på nettsidene for 2025. 

 

Er det vanskelig å holde oversikten i 2025-prosessen?  
Bruk tidslinja som ligger på helgelandssykehuset.no/2025, den viser de viktigste hendelsene, både 
fram og tilbake i tid.  

 

 

 

https://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker%202018/20181214/20181214%20Presseprotokoll%20styrem%C3%B8te%20Helgelandssykehuset%20HF%2014.12.2018.pdf
https://helgelandssykehuset.no/om-oss/helgelandssykehuset-2025/samfunnsanalyse
http://www.tidslinje2025.no/
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