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Foretaksprotokoll

https://helgelandssykehuset.no/seksjon/Nye-Helgelandssykehuset/Documents/Menypunkt%20Dokumenter/Besluning%20om%20struktur%20og%20lokalisering%20-%20protokoll-foretaksmote-i-helse-nord-rhf-27.-januar-2020-.pdf


Styringsdokument

https://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker%202020/20201028/20201028%20Styresak%2097%20Vedlegg%201%20Oppdatert%20styringsdokument%20konseptfase%20v6.0.pdf


Prosjektorganisering



Hva skjer?

• Styremøter i Hsyk og HN desember 2020

• Ekstern referansegruppe desember 2020

• Faglig strategisk utviklingsplan

• Tomtesilingsprosess

• Risikovurdering



Faglig strategisk 
utviklingsplan og 

økonomisk bæreevne



Forutsetningsnotat faglig stategisk utvikling 
og økonomisk bæreevne

https://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker%202020/20201210/20201210%20Styresak%20116%20Vedlegg%202%20Forutsetningsnotat%20Faglig%20strategisk%20utviklingsplan%20og%20økonomisk%20bæreevne%201.0.pdf


Mandat og rollebeskrivelser

https://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker%202020/20201028/20201028%20Styresak%2097%20Vedlegg%203%20Rolle-%20og%20ansvarsbeskrivelse%20for%20de%20ulike%20prosjektgruppene.pdf


Prosess faglig strategisk utviklingsplan – steg 0



Framskriving

• Forutsetninger:

– Aktivitetsdata fra NPR og befolkningsframskrivinger fra SSB, 2018. Vil oppdateres med 2019-
data når tilgjengelig.

• Framskrivingshorisont: 2035 og 2040

– Framskrevet aktivitet gir grunnlag for fremtidig dimensjoneringsbehov av 
Helgelandssykehuset HF

• I første omgang vil Helgelandssykehuset framskrives som ett sykehus

• Gjennom arbeidet med utviklingsplanen vil aktiviteten fordeles i henhold til fordelte 
funksjoner og gi dimensjoneringsgrunnlag for den nye strukturen

– Ved beregning av kapasiteter (senger og rom), vil det benyttes ulike 
kapasitetsforutsetninger. Dette vil gi grunnlag for følsomhetsanalyser med hensyn til 
beleggsprosenter og effektiv behandlingstid på poliklinikker, operasjon etc.



Tomt



Prosess tomt t.o.m. regulering

Høst 2020 Vår 2021 Høst 2021 Vår 2022 Høst 2022 Vår 2023 Høst 2023 Vår 2024 Høst 2024

Konseptfasens steg 0 (okt. 20 – aug. 21)

• Avklaring hvilke tomter i tillegg til 0-alternativet 
som tas med i steg 1

Konseptfasens steg 1 – B3A beslutning (sept. 21 – aug. 
22)

• Valg av alternativ (inkludert tomt) som utdypes 
videre

• Mulig oppstart planprosess iht. PBL (KU og 
regulering)

• KU og regulering ( estimert ca. 1,5-2 år)

Konseptfasens steg 2 (sept. 22 – mai 23)

• B3 beslutning – Valg av konsept. Grunnlag 
lånesøknad

Behandle lånesøknad ifb. statsbudsjettet for 2024 (juni 
– okt. 23)

Forprosjekt (jan 24-

• Godkjent regulering (estimert tidsomfang)



Prosess tomt i steg 0 - Forutsetningsnotat

• Forutsetningsnotatet beskriver tidligere vedtak og 

utredninger, prosess, kriterier for tomtesøk, kriterier for 

tomteutredninger og metode for evaluering. 

• Forutsetningsnotatet vil gi premisser for videre tomtesøk og 

siling. 

• Behandles i styremøter i Helgelandssykehuset HF og Helse 

Nord RHF desember 2020



Forutsetningsnotat tomtesiling

https://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker%202020/20201210/20201210%20Styresak%20116%20Vedlegg%203%20Forutsetningsnotat%20tomt%201.0.pdf


Prosess tomt i steg 0 – tre trinn

• Trinn 1 – Forutsetningsnotat

Orienteres i styremøte HSYK HF 10.12.2020

Orienteres i styremøte HN RHF 16.12.2020

• Trinn 2 – Tomtesøk hos aktuelle kommuner

Resultat orienteres i styremøte HSYK HF 24.02.2021

Resultat orienteres i styremøte HN RHF 24.02.2021

• Trinn 3 – Tomteutredning og siling, grunnlag høring

Innstilling og høringsunderlag orienteres i styremøte HSYK HF 26.04.2021

Innstilling og høringsunderlag orienteres i styremøte HN RHF 28.04.2021

Høring hos fylkeskommunen, berørte kommuner og interessenter 

• Vedtak etter høring

Vedtak hvilke tomter som inngår i steg 1 - HSYK HF 17.08.2021

Vedtak hvilke tomter som inngår i steg 1 - HN RHF 25.08.2021 (eventuelt 29.9.2021)



Prosess tomteutredninger – steg 0



Utfordring

Hva er OSOs beste og viktigste bidrag for å være med på å 
gjøre Nye Helgelandssykehuset til Norges beste 

lokalsykehus?


