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Styresak 11-2022 Nye Helgelandssykehuset – oppdateringer i
styringsdokumentet for konseptfasen steg 1
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Helgeladssykehuset HF tar oppdateringene i styringsdokumentet for konseptfasen
steg 1 til orientering.

Formål:
Saken har til hensikt å gjøre styret i Helgelandssykehuset HF oppmerksom på oppdatering av
styringsdokumentet for konspetfasen steg 1, basert på styrevedtak i Helse Nord RHF i sak
165-2021. Det orienteres samtidig om status i arbeidet med prosessplan for hovedkontor og
ledelse.
Bakgrunn:
Styringsdokumentet for konseptfasen steg 1 ble vedtatt av styret i Helgelandssykehuset HF i
sak 101-2021, behandlet 06.12.2021. Vedtaket hadde en protokolltilførsel.
Styret i Helse Nord RHF hadde styringsdokumentet til behandling 15.12.2021. Denne saken
omhandler pkt. 2 i vedtaket fra sak 165-2021:
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat og styringsdokument for konseptfasen steg 1 med
de endringer som kom frem under behandling av saken, herunder:
- vurdering av å samlokalisere tilbudet for psykisk helse og rus, somatikk og
kommunehelsetjeneste i Mosjøen,
- prosessplan for etablering av hovedkontor og ledelse tilføres pkt. 8.2 ved ferdigstillelse,
innen mars 2022.
I tråd med vedtakspunktet er styringsdokumentet oppdatert på følgende punkter:
•
•

Kapittel 4 Overordnede rammer og føringer: Styresak 165-2021 er inkludert i
kulepunktliste
Kapittel 4.8 Avslutning av prosjektinnramming – faglig strategisk utviklingsplan,
oppdatert økonomisk bæreevneanalyse og avklaring av tomtealternativer:
Styrevedtak fra sak 165-2021 er lagt til i sin helhet

•
•
•

Kapittel 8.2 Utarbeide plan for etablering av hovedsykehus: Sak 165-2021 er føyd til i
første kulepunkt angående mandat for omstillingsutvalg
Ordlyd og vedtak knyttet til begrepene hovedsykehus, hovedkontor og ledelse fra
sak 109-2021 er satt inn i kapittel 8.2. Tekst angående drøftingsprotokoll med
tillitsvalgte er også satt inn.
Tekst om prosessplan er oppdatert. Angir at vedlegget vil oppdateres underveis i
prosessen, endelig plan for første fase skal foreligge i mars 2022.

Styringsdokumentet og vedlegg er publisert på Helgelandssykehusets nettside.

Mo i Rana, 15.02.2022

Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. direktør

Vedlegg:
1. Styringsdokument konseptfase steg 1

