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Styresak 47 - 2020  Nye Helgelandssykehuset - status 

 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering. 

 
 
Formål 
Saken skal holde styret i Helgelandssykehuset orientert om stauts og framdrift i prosjektet 
Nye Helgelandssykehuset. 
 
 
Bakgrunn 
Arbeidet med Nye Helgelandssykehuset ble stilt midlertidig i bero da beredskapssituasjonen 
rundt koronapandemien la fullt beslag på både kliniske og administrative ressurser i 
Helgelandssykehuset. Dette førte til at planlagte møter for prosjektgruppe 1 og dialogmøte 
med de tre vertskommunene ble avlyst.  
 
I slutten av april hadde beredskapssituasjonen stabilisert seg og arbeidet ble tatt opp igjen. 
Det har pr. dato vært avholdt fem møter i prosjektgruppen, og det er planlagt ett møte pr. 
uke fram mot sommerferien. Prosjektgruppe 1 sitt mandat er å utarbeide mandat og 
styringsdokument for konseptfasen, med hovedvekt på steg 0 (se vedlegg 1). 
 
Som tidsplanen viser informeres det jevnlig om prosjektet i ledergruppen, med tillitsvalgte 
og med brukerutvalget. Det sendes ut ukentlig løypemelding til organisasjonen og 
brukerutvalget v/leder, og det er opprettet ny side for Nye Helgelandssykehuset på 
foretakets nettside. Der publiseres blant annet alle referater fra møtene i prosjektgruppe 1. 
 
Utsatt styrebehandling 
På grunn av beredskapssituasjonen har Helse Nord innvilget utsatt frist for styrebehandling 
av styringsdokumentet for konseptfasen. Helse Nord har satt frist til 1. september, hvilket 
betyr styrebehandling i Helgelandssykehuset 27. august og i Helse Nord 30. september.  
 
Utlysning av stilling som prosjektdirektør, utvikling 
Stillingen som prosjektdirektør er nå lyst ut. Rekrutteringsfirmaet Headvisor intervjuet 
ledere, FTV, hovedverneombud m.fl. før det ble utarbeidet en stillingsbeskrivelse. På 
bakgrunn av denne, og i samråd med Sykehusbygg, ble det besluttet å lyse ut stillingen som 
en direktørstilling. Dette for å sikre at Helgelandssykehuset treffer den riktige målgruppen 
og evner å rekruttere riktig kompetanse og erfaring til prosjektet. Søknadsfrist er 15. juni 



 

 

(Vedlegg 2). Inntil ny prosjektdirektør er på plass har administrerende direktør gått inn som 
prosjektleder. 
 
 
Prosjektgruppe 1 
Prosjektgruppe 1 har brukt mye tid på prosjektutløsende behov og målhierarkiet for Nye 
Helgelandssykehuset, for å få dette godt forankret i gruppa. Målhierarkiet fra 
utviklingsplanen, idéfasen og fram til i fag ligger fortsatt til grunn for prosjektet, men det er 
behov for konkretisering og oppdatering i henhold til gjeldende vedtak. Det vil gi prosjektet 
tydelige styringssignaler ved videre planlegging og gjennomføring.  
 
Målhierarkiet gjelder for hele prosjektets levetid – i utvikling, gjennomføring og realisering 
av ny struktur og tilhørende bygningsmessige behov. Målhierarkiet benyttes til vurdering av 
ulike virksomhets- og løsningsalternativer, konsekvenser av endringer i prosjektutviklingen 
og etter-evaluering av prosjektet i bruksfasen. 
 
Målhierarkiet må sees i sammenheng med de kriteriene for alternativvalg som skal 
utarbeides i konseptfasen.  
 
Prosessen for konkretisering og forankring av målhierarkiet skal beskrives i 
styringsdokumentet. Administrerende direktør mener det er viktig at styret er godt 
informert om arbeidsmetode og får muligheten til å komme med innspill, og foreslår derfor 
at det arrangeres et styreseminar i forbindelse med styremøtet i juni der dette er tema. 
 
 
Dialogmøte med vertskommunene 
Det er sendt ut ny invitasjon til dialogmøte med rådmann og ordfører i de tre 
vertskommunene. Møtet skal arrangeres i Korgen 10. juni. Et felles møte for alle 
helgelandskommunene vi bli berammet på et senere tidspunkt. 
 
Framdrift 
Prosjektet følger vedlagte tidsplan. Som planen viser er det utstrakt møtevirksomhet fram til 
sommeren, før arbeidet tas opp igjen i august og styringsdokumentet legges fram for styret 
27. august. 
 
 
Mo i Rana, 19.05 2020 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg 1: Konseptfasen for Nye Helgelandssykehuset - infotekst fra 
helgelandssykehuset.no 
Vedlegg 2: Revidert tidsplan 
Vedlegg 3: Stillingsannonse - Prosjektdirektør, utvikling 


