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Nye Helgelandssykehuset – Overordnet organisering i konseptfasen 

Formål 
Det vises til styremøte i Helgelandssykehuset HF 25.3.2020 der det til styremøtet 15.4.2020 ble 
bestilt en beskrivelse av ansvarsfordelingen mellom Helgelandssykehuset HF, Helse Nord RHF og 
Sykehusbygg HF.  
 
Redegjørelse 

 
Prosjektet Nye Helgelandssykehus etableres med en utviklingsorganisasjon og 
utbyggingsorganisasjon.  
 
 
Ved større komplekse prosjekter anbefales etablert en styringsgruppe for tidligfase med mandat som 
beskriver ansvar og roller. Erfaringsvis er det representanter fra prosjekteier HF, RFH, enhetene, 
ansatt representant og eventuelle representanter fra et annet RHF/HF med erfaring fra tilsvarende 
prosesser. 
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Styringsgruppen forbereder saker og innstiller iht gitt mandat og gir råd til AD i Helgelandssykehuset 
HF. 
 
Helse Nord har som regionalt foretak sørge-for-ansvar for spesialisthelsetjenesten i regionen. Det 
regionale foretaket skal sørge likeverdig pasientbehandling innenfor regionen. Helse Nord RHF har 
ansvar for å beslutte forhold som går på endring av sykehusstruktur, oppgavefordeling, tjenestetilbud 
og lokalisering av spesialisthelsetjenesten, etter en forutgående behandling og innstilling i 
Helgelandssykehuset HF.  
 
I prosjektgjennomføringen vil både Prosjektsjef utvikling og Prosjektleder utbygging rapportere til 
styringsgruppen. I tillegg rapporterer Prosjektsjef utvikling til AD HF i linja. Ansvarfordeling mellom 
prosjektsjef utvikling og prosjektsjef utbygging defineres nærmere i styringsdokument for 
konseptfasens steg 0 som etter planen skal behandles i styremøter i Helgelandssykehuset HF og Helse 
Nord RHF i mai 2020.  
 
Helgelandssykehuset sin prosjektsjef utvikling vil lede Helgelandssykehuset sin utviklingsorganisasjon. 
Prosjektsjef utvikling vil ha ansvar for å lede og gjennomføre organisasjonsutviklingsprosesser og 
større administrative driftsrelaterte endringer som konsekvens av ny sykehusstruktur. I tillegg vil 
utviklingsorganisasjonen ha ansvar for å definere virksomhetens behov med funksjonelle og tekniske 
krav innenfor prosjektets rammer i takt med byggeprosjektets prosjektutvikling. Prosjektsjef utvikling 
vil være bindeleddet mot utbyggingsprosjektet sin prosjektsjef utbygging som ledes av Sykehusbygg.  
 
Sykehusbygg sin prosjektsjef utbygging har i organisasjonskartet ansvar for å lede prosessen med å 
planlegge, prosjektere og gjennomføre selve byggeprosjektet innenfor prosjektets rammer. 
Kompetansen i utbyggingsorganisasjonen tilpasses prosjektets ulike faser. 
 
Store deler av arbeidet som utføres i utviklingsorganisasjonen vil være premiss for 
utbyggingsprosjektet. I tillegg vil utbyggingsprosjektet være premissgiver for utvikling av foretaket. 
Det er derfor avgjørende at utbyggingsorganisasjonen og utviklingsorganisasjonen samhandler på en 
strukturert måte.  
 
 
 
 


