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Kontaktflater for prosjektet

• Ledermøter i Hsyk
•Administrerende 

direktør
•Brukerutvalg
•Overordnet 

samarbeidsorgan
• FTV-møter (egne og 

felles)
•Helse Nord («Tett på»)
• Sykehusbygg

• Dialogmøter med kommunene
• Prosjektorganisasjon

–Styringsgruppe

–Ekstern referansegruppe

–Prosjektgruppe 2

–Arbeidsgrupper
• Ledermøter på enhetene
• Møter med fagforeningene og 

vernetjenesten
• Øvrige treffpunkter



Faglig strategisk 
utviklingsplan og 

økonomisk bæreevne



Prosess faglig strategisk utviklingsplan – steg 0



Arbeidsgrupper - utviklingsplan

1. Indremedisinske fag
2. Kirurgi og ortopedi
3. Gynekologi/føde
4. Klinisk service – lab/blodbank
5. Klinisk service – røntgen
6. Samhandling
7. Utdanning/forskning/opplæring
8. Psykisk helse og rus/TSB
9. Ikke-medisinske støttefunksjoner – administrasjon og ledelse
10. Ikke-medisisnke støttefunksjoner – logistikk
11. (DMS-Brønnøysund – egen prosess – tett sammenvevd)



Tomt



https://vimeo.com/509226279/a8ec936f24

https://vimeo.com/509226279/a8ec936f24


Metode - tomtesiling

• Forutsetningsnotat vedtatt av styret i Helgelandssykehuset, tatt til orientering i HN

• 6 hovedområder
– By- og tettstedsutvikling
– Tilgjengelighet og transport
– Kultur, miljø og naturverdier
– Aktsomhet og klimatilpasning
– Tomtens funksjonelle egnethet
– Økonomi og gjennomføring

• Hovedområdene brutt ned i 28 kriterier

• Indikatorer for hvert enkelt kriterium

• Faglig forankret, objektivt og etterprøvbart



Kriterier for tomteutredning 



Kriterier for tomteutredning (forts)



«Må kriterier» – ved behov prioritering innenfor disse
Målområde PRI 1: 

Sikkerhet og beredskap 
PRI 2: 
Myndighetskrav (lover og 
forskrifter) og vesentlige 
nasjonale/regionale 
interesser (innsigelse)

PRI 3: 
Prosjektkrav

Rekruttering og arbeidsplasser X*

Tilgjengelighet for ansatte, pasienter og 
pårørende (reisetid)

X*

Tilgjengelighet  og nærhet for akutt transport X

Flom- og skredfare X

kapasitet og 
stabilitet på vei, adkomst (vei og luft) og 
overordnet infrastruktur

X

Naturverdier, naturressurser og landbruk. 
Kulturminner og kulturmiljø

X

Størrelse, form og topografi X

Tomtekostnader X

Full og sikkerdrift i gjennomføringsfase 
(under bygging), security

X



Naturverdier (X)

Det skal vurderes om det eksisterer eller er registrert viktige naturverdier av regional eller nasjonal betydning, herunder 
naturvernområder, truede arter, rødlistede arter og naturtyper. )

Naturressurser, landbruk og reindrift (X)
I  Det skal vurderes om utvikling av tomtene vil utgjøre en trussel i forhold til dyrket mark og i så fall i hvilken grad det innebærer et 
konfliktnivå på regional, eller nasjonalt nivå. 

I hvilken grad er utbygging på 
tomten i konflikt med 
naturverdier

Ingen konflikter Noe konflikt med lokaliteter 
av regional verdi, eller store 
konflikter med lokaliteter av 
lokal verdi

Vesentlige konflikter med 
lokaliteter av regional og 
nasjonal verdi 

I hvilken grad er utbygging på 
tomten i konflikt 
med/beslaglegger dyrka jord 
eller dyrkbar skog med høy 
bonitet

Ingen konflikter < 5 daa dyrket mark, 
eller dyrkbar jord

<10 daa skog med høy 
bonitet eller andre 
naturressurser av 
regional verdi

5-15 daa dyrket mark, 
eller dyrkbar jord i 
homogent 
landbruksområde 
(klyngeområde)

5-25 daa dyrket, eller 
dyrkbar jord inneklemt i 
bebygd område 
(fragmentert område)

10-50 daa skog med høy 
bonitet eller andre 
naturressurser av 
regional verdi

> 15 daa dyrket mark, elller
dyrkbar jord i homogent 
landbruksområde

> 25 daa dyrket mark, eller 
dyrkbar jord inneklemt i 
bebygd område

> 50 daa skog med høy bonitet 
eller andre naturressurser av 
regional verdi



Første 
grovsiling av 
innkomne 
tomteforslag

Andre 
grovsiling må-
kriterier 
Sile ut lav 
måloppnåelse 
etter PR1, PR2 
og PRI3.

Evaluere
potensielle 
tomter for alle 
kriteriene

Finsiling

Drøfte, avveie, 
rangere og 
anbefale 
tomter for 
steg 1 i 
konseptfasen

Silingsprosess

Søke etter 
tomter

innenfor 
«Sandnessjøen 

og omegn»

Oppfyller ikke 
minstekrav

«må-kriterier»

Høy 
måloppnåelse

ingen risiko

Middels 
måloppnåelse

lav risiko

Lav 
måloppnåelse

moderat risiko

22

Ca. 6

Lav 
måloppnåelse 

«må-kriterier»-



Prosess tomteutredninger – steg 0



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)



Spørsmål? 
Kommentarer?
Innspill?



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


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


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


Forutsetningsnotat tomtesiling

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

