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Vedlegg (ikke tr):   Styresak 072-2017 Nordlandssykehusets historie - forprosjekt 

 

Innstilling til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 

Bakgrunn: 
I forbindelse med behandling av sak 072-2017 Nordlandssykehusets historie – forprosjekt i august 
2017 ba styret om at arbeidet med Nordlandssykehusets historie skulle igangsettes. Styret orienteres 
i denne saken om status for arbeidet. 

Innledning: 
Med utgangspunkt i forprosjektet som ble utarbeidet av Nord Universitet høsten 2014 har 
Nordlandssykehuset vært i dialog med Nord Universitet om videre prosess for utarbeidelse av 
Nordlandssykehusets historie.  
 
I januar 2018 publiserte Nordlandssykehuset følgende intensjonskunngjøring i Doffin: 

«Det ble i 2013, etter et felles initiativ med Nord Universitet gjennomført et forprosjekt som gjør 
rede for hvordan en bokproduksjon knyttet til Nordlandssykehusets historie skal kunne 
gjennomføres. 
 
Forprosjektet gjør rede for hvordan sykehusets historie kan sees i sammenheng med Bodø og 
Nordlands historie, og utviklingen innen medisinsk forsking og metodikk. Prosjektet gjør ellers rede 
for kildemateriale, metodikk, avgrensninger og omfang. 
 
Nord Universitet har nedlagt et betydelig arbeid i forprosjektet og skisserer langt på vei hvordan 
arbeidet med manuskriptet skal kunne gjennomføres. Sett i lys at av Nord Universitet også har 
skrevet Bodø bys historie og Nordlands historie i tillegg til en rekke publikasjoner knyttet til Livet i 
Nordland, er det naturlig at Nord Universitet, som er lokalisert i Bodø, tildeles oppdraget med 
utarbeidelse av manus og historisk bildemateriell til boken. Forlagsvirksomhet, grafisk utforming 
og trykk inngår ikke i oppdraget.» 
 
Det er ikke kommet innsigelser mot inngåelse av kontrakt med Nord Universitet for utarbeidelse av 
Nordlandssykehusets historie. 
 
Det er gjennomført samtaler om pris, omfang og tid. Administrerende direktør har til hensikt å 
sluttføre samtalene og inngå avtale med Nord Universitet innenfor en kostnadsramme på 4,5 mill kr. 
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https://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret%20i%20Nordlandssykehuset/Styrem%C3%B8ter%202017/3108-2017/Styresak%20072-2017%20Nordlandssykehusets%20historie%20-%20forprosjekt%20m%20vedlegg.pdf


Kostnadene fordeles over 3 år med om lag 1,5 mill årlig over driftsbudsjettet. Planlagt ferdigstillelse 
er 1. halvår 2020. 
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