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Styresak 102/2019 Helgelandssykehuset 2025 - status
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering.

Formål:
Formålet med saken er å holde styret orientert om status i arbeidet med samfunnsanalysen
og endret dato for drøfting. Saken beskriver også hvordan organisasjonen forberedes på
styrebehandling og beslutning 28. november.
Bakgrunn:
I styresak 71-2019 fikk styret presentert tentativ framdriftsplan og overordnet
fremdriftsplan. Der går det fram at arbeidet med samfunnsanalysen skulle pågå i perioden
5.september-15. oktober. Arbeidsmøte 2 med kommuner, fylkeskommune og brukerutvalg
arrangeres 17. oktober. Møtedeltakerne fikk tilsendt utkast til rapport 11. oktober som
forberedelse til dette møtet. Samfunnsanalysen ferdigstilles etter arbeidsmøte 2.
Rapporten sendes til styret 23. oktober, og blir presentert i styremøtet 30. oktober.
Arbeidet med samfunnsanalysen er i henhold til plan.
I henhold til oppsatt framdriftsplan skal FTV motta drøftingsdokumentet knyttet til
Helgelandssykehuset 2025 13. november, mens drøfting skal skje 20. november. I møtet
med FTV 16. oktober ble adm. dir. og FTV enige om å utsette drøftingen med en uke, med
ny dato 27. november. Årsaken er den stramme tidsplanen; det anses som formålstjenlig å
bruke mer tid på å ferdigstille styresaken. Styresaken blir sendt ut til FTV og styret 20.
november. Framdriftsplanen oppdateres i henhold til dette.
Framdriftsplanen oppdateres også med en ny aktivitet: 13. november presenterer Menon
samfunnsanalysen og ÅF Advansia den oppdaterte økonomiske analysen for
foretakstillitsvalgte pr. skype.
Fagdag og samling for verneombud
Prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025 har vært - og er - krevende for organisasjonen.
Mange opplever stor spenning knyttet til administrerende direktørs anbefaling og
styrebehandlingene 28. november (Helgelandssykehuset) og 18. desember (Helse Nord).
For å forberede lederne i Helgelandssykehuset best mulig arrangeres det en fagdag for
sykehusledelsen og områdesjefer 18. oktober, der tema er kommunikasjon og lederrollen.

Den 26. – 27. november arrangeres det fagsamling for verneombudene i
Helgelandssykehuset, der målet for samlingen er å øke bevissthet og kunnskap om
verneombudsrollen generelt og prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025 spesielt.
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