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Styresak 33 - 2020  Nye Helgelandssykehuset  - status 

 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
Formål: 
Å holde styret i Helgelandssykehuset orientert om status i prosjektet Nye 
Helgelandssykehuset. 
 
 
Bakgrunn: 
I styremøte 24. mars orienterte administrerende direktør om koronapandemien og hvilke 
konsekvenser denne har for pågående prosjekter og prosesser i Helgelandssykehuset. I 
likhet med Helse Nord og andre foretak i Norge har Helgelandssykehuset satt alle store 
prosjekter og prosesser i bero på grunn av den pågående beredskapssituasjonen. Dette 
betyr at arbeidet med Nye Helgelandssykehuset ikke kan videreføres før etter at 
beredskapssituasjonen er over og etter at adm. dir. har gjort en nærmere prioritering 
mellom ulike saker og prosjekter som er satt på vent. 
 
I sykehusene er alle kliniske og administrative ressurser rettet inn mot koronaberedskapen. 
Sykehusbygg HF er ikke berørt av situasjonen på samme måte, og etter avtale med adm. dir. 
fortsetter Sykehusbygg med å forberede underlaget som skal ligge til grunn for arbeidet i 
prosjektgruppe 1. Prosjektgruppe 1 er satt sammen av representanter fra ulike enheter og 
fagområder i Helgelandssykehuset. Gruppen har som mandat å utforme 
styringsdokumentet for konseptfasens steg 0. Alle arbeidsmøter i prosjektgruppe 1 er utsatt 
inntil videre, men når arbeidet tas opp igjen vil gruppa ha et solid underlagsmateriale å 
jobbe ut fra. 
 
Sykehusbygg arbeider nå med følgende: 

• Metode for framtidig virksomhetsmodell og dimensjonering. Data fra dagens 
virksomhet analyseres, og man ser nærmere på hvilke konsekvenser ulike scenarioer 
vil ha for dimensjonering og drift. Det dreier seg i hovedsak om å sette opp en 
modell som man skal jobbe med i konseptfasens steg 0. Organisering og 
kommunikasjon rundt dette arbeidet står sentralt. 

• Videre utvikling av styringsdokumentet, finne grunnlag for etablering av et 
målhierarki etc. Valg av ulike alternativer (tomt, virksomhetsmodell og liknende) skal 
gjøres ut fra gitte kriterier. Det sees på hvilke metoder som skal brukes for å komme 
fram til disse kriteriene. 



 

 

• Utarbeide presentasjonsmateriell som på en enkelt og forståelig måte forklarer hva 
tidligfasen er, hva et konsept er, hvordan målsettinger etableres og brukes m.m. 
Målgruppe, form og innhold drøftes med kommunikasjonsressurs i 
Helgelandssykehuset. 

 
 
Overordnet organisering i konseptfasen 
I styremøte 24. mars 2020 etterlyste styret en nærmere beskrivelse av ansvarsfordelingen 
mellom Helgelandssykehuset, Helse Nord og Sykehusbygg i konseptfasen. Det vises til notat 
fra Sykehusbygg som beskriver den overordnede organiseringen i konseptfasen (vedlegg 1).  
 
 
Ansettelse av prosjektsjef 
Det har vært gjennomført minikonkurranse for kontrahering av rekrutteringsbistand. Det 
kom inn to tilbud, og XXX har fått oppdraget. Arbeidet med utlysning starter umiddelbart, 
og vi håper å ha en prosjektsjef på plass over sommeren. 
 
 
DMS i Brønnøysund 
I samarbeid med Brønnøy kommune er det planlagt et distriktsmedisinsk senter (DMS) i 
Brønnøysund. Brønnøy kommune er byggherre og Helgelandssykehuset har forpliktet seg i 
en leieavtale for 20 år innenfor visse økonomiske rammer. 
  
DMS-et skal ha ti senger, der to av sengene er såkalt KAD-senger (kommunal akutt 
døgnplass). De planlagte tjenestene i bygget vil rette seg inn mot spesielt eldre, kronikere, 
palliasjon, fødestue, diagnostikk med røntgen, CT, ultralyd og laboratorietjenester. Det vil 
også bli felles akuttmottak/legevakt. 
  
I prosjektet skal vi utarbeide felles driftsavtale med Brønnøy kommune der mulighetene for 
samhandling knyttet til rekruttering, økonomi, tjenestetilbud, teknologi etc. skal 
avtalefestes. Dette arbeidet begynner når ny prosjektsjef for nye Helgelandssykehuset er 
ansatt. 
  
Detaljplanleggingen av bygget er ferdig, og det var anbudsåpning på byggeprosjektet i mars. 
Revidert budsjett er utarbeidet av Brønnøy kommune, og det viser en overskridelse i forhold 
til budsjett fra 189 mill. kr til 223 mill. kr totalt sett. På grunn av beredskapsmessige hensyn 
har ikke Helgelandssykehuset kapasitet til å saksbehandle hverken overskridelsen eller 
andre forhold rundt kontraktene nå. I møte med Brønnøy kommune har 
Helgelandssykehuset vedstått seg gjeldene leieavtale. Avtalen sier også at kapitaldelen i 
leieavtalen kan justeres opp med 10 % basert på dokumenterte overskridelse i anbudene. 
Dette vil øke kapitalandelen i den årlige husleien med ca. 600 000 kroner. Brønnøy 
kommune sitter da med all øvrig risiko i prosjektet. 
Planlagt oppstart er 29.4.2020.  Tentativ sluttfrist er 15.9.2021. 
 
 
 



 

 

 
Mo i Rana, 07.04.2020 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 

1. Overordnet organisering i konseptfasen 


