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Styresak 22 - 2020  Nye Helgelandssykehuset – status og plan 

 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
Formål: 
Saken skal holde styret i Helgelandssykehuset orientert om status og plan for arbeidet med 
Nye Helgelandssykehuset. Orienteringen gjelder plan fram til styrebehandling i mai da styret 
skal behandle styringsdokumentet for konseptfasen. 
 
Bakgrunn: 
Styresak 11-2020 beskriver hvordan Helse Nord i foretaksmøte 05.02.20 ga 
Helgelandssykehuset oppdraget med å starte konseptfasen for Nye Helgelandssykehuset. 
Konseptfasen skal bygge på vedtaket gjort av helse- og omsorgsministeren 27.01.20. 
Vedtaket definerer Nye Helgelandssykehuset som ett sykehus med to lokalisasjoner. 
 
Konseptfasen i Nye Helgelandssykehuset er delt inn i tre steg: 

 Konseptfasens steg 0 - Forberede konseptfasen, avslutte prosjektinnramming (faglig 
utviklingsplan, organisasjon og ledelse) 

 Konseptfasens steg 1 - Hovedprogram og alternativvurdering 

 Konseptfasens steg 2 - Valg av utdyping av hovedalternativ  
 
Styringsdokumentet for konseptfasens steg 0 forventes å komme til styrebehandling i mai. 
 
I steg 0 utarbeides det styringsdokument og mandat for konseptfasen. I henhold til veileder 
for tidligfasen i sykehusprosjekter bør styringsdokument bla. inneholde oppsummering og 
tydeliggjøring av målbildet, overordnede rammer, prosjektmål, kritiske suksessfaktorer, 
rammebetingelser, grensesnitt, prosjektorganisering og ansvarsdeling. 
 
Administrerende direktør har satt ned en prosjektgruppe (Prosjektgruppe 1) som har som 
mandat å utarbeide styringsdokumentet i samarbeid med Sykehusbygg HF. Prosjektgruppe 
1 har et tidsbegrenset mandat som strekker seg fram til mai 2020. Styringsdokumentet skal 
beskrive hvordan prosjektet er tenkt gjennomført i neste fase (konspetfasens steg 1). 
Styringsdokumentet revideres for hver fase. 
 
Deltakere i prosjektgruppe 1 er: 
 

 Tanja Pedersen (enhetsdir. Mosjøen) 



 

 

 Rune Holm (enhetsdir. psykisk helse og rus) 

 Sissel Karin Andersen (dir. adm. og organisasjon) 

 Beate Aspdal (enhetsdir. Mo i Rana) 

 Rachel Berg (enhetsdir. Sandenssjøen) 

 Bjørn Bech-Hanssen (enhetsdir. drift og eiendom) 

 Merethe Myrvang (koordinator) 

 Marte Lauvsnes (Sykehusbygg HF) 

 Vigdis Hartmann (Sykehusbygg HF) 
 
Enhetsdirektør for prehospitale tjenester var opprinnelig en del av gruppen, men på grunn 
av koronaberedskapen i sykehuset har hun bedt seg fritatt. Hun er erstattet av direktør for 
administrasjon og organisasjon. 
 
Prosjektgruppe 1 hadde sitt første møte 11.03.20. I møtet ble innholdsfortegnelsen for 
styringsdokumentet presentert, og videre fremgangsmåte ble drøftet. Prosjektgruppe 1 har 
også som oppgave å fremskaffe underlag til møter med brukerutvalg, foretakstillitsvalgte og 
kommuner. Brukerutvalget ble orientert om arbeidet 16.03.20. Det planlagte møtet med 
vertskommunene er utsatt på grunn av situasjonen som har oppstått rundt 
koronautbruddet. 
Det er planlagt ytterligere tre møter i prosjektgruppen.  
 
Tidsplan:  
Det vises til vedlagte tentative tidsplan. Men den ekstraordinære situasjonen som har 
oppstått i forbindelse med koronaepidemien må det understrekes at tidsplanen er tentativ. 
 
Ansettelse av prosjektsjef: 
Det er utlyst minikonkurranse for anskaffelse av rekrutteringsbistand til stillingen som 
prosjektsjef. Denne stillingen har tidligere vært omtalt som prosjektdirektør. Prosjektsjefen 
vil ha ansvaret for utviklingsorganisasjonen i prosjektet, og vil være det sentrale bindeleddet 
mellom Helgelandssykehuset og Sykehusbygg sin utbyggingsorganisasjon. Tilbudsfristen for 
minikonkurransen er 26. mars. 
 
 
 
 
Mo i Rana, 17.03.2020 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  
1. Tentativ tidsplan 


