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Styresak 65-2021 Nye Helgelandssykehuset – 

dokumentgjennomgang, Tovåsen-alternativet  

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar fremlagte plan for dokumentgjennomgang knyttet til 
Tovåsen-alternativet. 
 
Formål: 
Formålet med denne saken er å redegjøre for hvordan vedtakspunkt 10. fra styresak 55-
2021 skal følges opp og svares ut.  
 
Vedtakspunkt 10. fra Helgelandssykehusets styremøte 25. juni innebærer at tomtealternativ 
1 (dagens sykehustomt) og tomt 7 (Rishatten) skal utredes i konseptfasens steg 1.  
 
Det ble også vedtatt at det skal gjøres en dokumentgjennomgang og en ytterligere 
vurdering av økonomiske og samfunnsmessige forhold rundt tomter i Tovåsen. Hensikten 
med arbeidet er å få endelig avklart vurderinger og begrunnelser som ligger til grunn for at 
disse tomtene ikke tas med i videre prosess.  
 
Prosjektet er fortsatt i prosjektinnrammingsfasen (konseptfase 0). 
Prosjektinnrammingsfasen kan først ferdigstilles når det foreligger et styringsdokument for 
konseptfasens steg 1. Som følge av styrevedtak i sak 92-2021 (Helse Nord) kan 
styringsdokumentet først ferdigstilles når det er tatt endelig stilling til Tovåsen-alternativet, 
bæreevneanalysen og faglig strategisk utviklingsplan i ny styrebehandling i Helse Nord i 
september.  
 
Bakgrunn: 
Styret i Helgelandssykehuset har besluttet at tomt 1 (dagens sykehustomt) og tomt 7 
(Rishatten) skal utredes videre i konseptfasen. For å få større sikkerhet rundt regionale, 
samfunnsmessige og økonomiske forhold er det bedt om at det gjøres en ytterligere 
vurdering og dokumentgjennomgang av Tovåsen-alternativet.  
 
En sammenstilling og dokumentasjon av det som er angitt i sak 55-21 vil styrke 
beslutningsgrunnlaget og gi større sikkerhet rundt en kompleks og vanskelig sak, og 
understøtte beslutningen om at det er tomt 1 og 7 som skal vurderes videre i konseptfasen. 
Dersom denne gjennomgangen skulle vise at det er grunnlag for å ta inn Tovåsen som 
aktuelt område for lokalisering av sykehus, må dette bringes tilbake til styret. 
Dokumentgjennomgangen og de ytterligere vurderingene vil foregå etter følgende plan: 



 

 
1. Sammenfatning av alle tidligere utredninger utover det som allerede foreligger i 

forutsetningsnotatet og tomterapporten.  
 

2. Dialog og avklaring med Nordland fylkeskommune og andre relevante parter for å 
utdype regionale konsekvenser og tiltak med sykehustomt i Tovåsen. Dette vil for 
eksempel være områder som samfunnskonsekvenser, samferdsel, kollektivtransport, 
beredskap, teknisk infrastruktur, natur- og kulturminner, miljø, m.m. 
 
Dialog med fylkeskommunen basert på Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Denne 
har visjoner om 1) «Et aktivt liv og et inkluderende samfunn», 2) «Et attraktivt 
Nordland» og 3) «Et nyskapende Nordland». Fylkeskommunen innbyr til samarbeid 
om, og forplikter seg selv gjennom denne planen til å jobbe for å gi innbyggerne i 
Nordland gode levekår, utvikle attraktive lokalsamfunn og regioner, og bidra til 
verdiskaping og kompetanseutvikling i fylket. Vi ønsker, i samarbeid med 
fylkeskommunen, å utdype hvordan Helgelandssykehuset kan bruke sin 
påvirkningsmulighet og ta sitt medansvar for å oppfylle fylkesplanens visjoner.  
 
Dokumentgjennomgangen omhandler forhold spesifikt knyttet til Tovåsen-
alternativet, og dialogen rundt Fylkesplanens visjoner vil ta utgangspunkt i en 
sykehuslokalisering i Tovåsen. I Helgelandssykehuset HF sin styresak 55-2021 er det 
pekt på eventuelle regionale konsekvenser dersom to av fire regionsentre på 
Helgeland (Sandnessjøen og Mosjøen) mister sine sykehusfunksjoner, og da spesielt 
for Sandnessjøen der sykehuset er den største arbeidsplassen. Dette er forhold som 
Helgelandssykehuset ønsker belyst gjennom dialogen med fylkeskommunen. 

  
3. Beregning av fremtidig klimafotavtrykk for tomt 1 og 7 i Sandnessjøen og tomt 17 i 

Tovåsen. 
 

4. Dialog med Alstahaug og Leirfjord kommune for å vurdere muligheter for et 
kommunalt samarbeid dersom sykehuset lokaliseres i Sandnessjøen eller Leirfjord. 
 

5. Dialog med utdanningsinstitusjoner for å vurdere muligheter for 
samarbeid/samlokalisering dersom sykehuset lokaliseres i henholdsvis Sandnessjøen 
eller Tovåsen. 

 
6. Vurdering av konsekvenser for videre prosess – tid/fremdrift, kvalitet og økonomi. 

 
Arbeidet med gjennomføring av de ulike tiltakspunktene vil bli gjennomført av 
Helgelandssykehuset HF, Sykehusbygg HF og Sweco Norge AS.  
 
Styret vil få presentert en mer detaljert plan for arbeidet som skal utføres på kommende 
styremøter. 
 
 
 



 

Mo i Rana 10.08.2021 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør 


