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Styresak 97/2017: Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana   

 
Møtedato: 25.09.2017 
Møtested: Mo i Rana 
 
 
 

Innledning 
Det vises til styresak 80/2017 Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana i 
styremøte 30.08.2017. Styrets vedtak: 
 

Styret utsetter saken til møtet 25. september, og ber om at ROS-analyser og relevant 
drøftingsprotokoll legges ved saksdokumentene. 

 
Saken forelegges nå med den etterspurt dokumentasjon I tillegg vedlegges også 
skisseprosjekt-rapport, samt ytterligere dokumentasjon som underbygger saken. 
  
Styret vedtok i sak 20/2016 og sak 51/2017 investeringsplan for Helgelandssykehuset HF. 
Der ble det besluttet å avsette 40,6 millioner kroner til skisseprosjekt for oppgradering av 
dagens operasjonsstuer og sterilsentral ved sykehusenheten i Mo i Rana. I styresak 32/2017 
– Innspill til plan 2018 – 21, er det angitt 45,6 millioner til investeringen, 20 millioner kroner i 
2017 og 25,6 millioner i 2018.  Skisseprosjektet er gjennomført og beskriver løsning for 
realisering. 
 
Saksfremlegget bygger på plandokumenter, utredninger og prosjekteringsbeskrivelser utført 
av COWI og Ratio i løpet av 2016/2017. Dette er også grunnlag for dokumenter til tidligere 
styresaker og skisserapporten. I tillegg er det benyttet erfaringer fra byggeprosjektene som 
er gjennomført i Mosjøen og Sandnessjøen. 
 
Prosjekteringen tok utgangspunkt i en prosjektramme på 40,6 millioner kroner.  Det ble 
påpekt i styresak 20/2016 at operasjonsavdelingen er utdatert, nedslitt og ikke tilpasset 
dagens virksomhet. Sterilsentralen er trang med mye støy og høye temperaturer. Flyt av rent 
og urent i operasjonsavdelingen er ikke i tråd med dagens standard og krav. 
Garderobeforholdene for de ansatte ikke tilfredsstillende.  Opprinnelig løsning var tenkt 
planlagt med ny sterilsentral på taket av operasjonsfløyen. Dette lar seg ikke gjøre på grunn 
av bygningsmassens bæreevne. Det er i planperioden også kommet ytterligere innspill fra 
ansatte og smittevernsykepleier. Det er videre avdekket betydelige svakheter med de 
tekniske anleggene, som krever tiltak. 
 
Disse svakhetene er blant annet: 

 Dagens reservekraftanlegg og nødstrømsforsyning tilfredsstiller ikke forskriftskravene. 

 Batteribanken er ikke i forskriftmessig rom. 

 Dagens sterilsentral mangler RO-vann. 

 Dagens forsyning av trykkluft er mangelfull. 

 Dagens ventilasjonsanlegg for operasjonsstuene har ingen restlevetid. Det leverer for lite 
luft til det som er normalt for operasjonsstuer med renhetskrav på 10 cfu.  
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Tekstboks
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Tiltak for utbedring av disse forholdene medfører kostnadsøkning i prosjektet. 
Saksfremstillingen beskriver hvilke vurderinger som er gjort, og gir en begrunnet anbefaling 
på renovering av operasjonsstuer i tråd med tidligere vedtak, samt utbedring av teknisk 
infrastruktur med reservekraftanlegg og nødstrømsforsyning. Dette utgjør en totalkostnad 
på 85,3 mill. kroner. 
 
Saken inneholder også utførte ROS-analyser og drøftingsprotokoller, og besvarer de 
spørsmål som er stilt i drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte. 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
1. Styret i Helgelandssykehuset vedtar bruk av investeringsmidler med en øvre ramme på 

85,3 millioner kroner til renovering av operasjonsfløy, bygging av ny sterilsentral og 
sentral for nødstrøm, samt oppgradering av teknisk infrastruktur for sykehusenheten i 
Mo i Rana. 

 
2. Før byggestart ber styret at det legges fram en oppdatert gjennomføringsplan for driften 

i byggeperioden.  
 
 
Fred A. Mürer 
Konst. Administrerende direktør 
 
Saksbehandlere: Enhetsdirektør drift og eiendom Bjørn Bech-Hanssen 

Enhetsdirektør Beate Aspdal 
 
Vedlegg: 
 

1. Skisseprosjekt – Cowi/Ratio 
2. Tilstandsrapport Cowi 
3. Tilstandsrapport Sykehusbygg 
4. Systemoppbygging strømforsyning 
5. Innspill fra operasjonspersonale og smittevernsykepleier  
6. ROS- analyser 
7. Notat heimhenting av gjestepasienter ortopedi 
8. Protokoll drøftingsmøte lokale tillitsvalgte 12.09.17 
9.  

a. Protokoll drøftingsmøte foretakstillitsvalgte 13.09.17 
b. Protokolltilførsel fra flere fagforeninger 
c. Protokolltilførsel fra Samfunnsviterne 
d. Innspill til protokoll fra Yngre Legers Forening 

10. Svar på spørsmål fra Foretakstillitsvalgte 
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SAKSUTREDNING 
 

Innledning 
Styret har i sak 20/2016 og sak 51/2017 vedtatt investeringsplan for Helgelandssykehuset 
HF, der det ble besluttet å avsette 40,6 millioner kroner til skisseprosjekt for oppgradering av 
dagens operasjonsstuer og sterilsentral ved sykehuset i Mo i Rana. I styresak 32/2017 – 
Innspill til plan 2018 – 21, er det angitt 45,6 millioner til investeringen, 20 millioner kroner i 
2017 og 25,6 millioner i 2018.  Skisseprosjektet er nå gjennomført og beskriver løsning for 
realisering. 
 
Saksfremlegget bygger på plandokumenter, utredninger og prosjekteringsbeskrivelser som 
er utført av COWI og Ratio i løpet av 2016/2017. Dette er også grunnlag for dokumenter til 
tidligere styresaker og skisserapporten. I tillegg er det benyttet erfaringer fra prosjektene 
som er gjennomført i Mosjøen og Sandnessjøen. 
 
Prosjekteringen tok utgangspunkt i en prosjektramme på 40,6 millioner kroner. Opprinnelig 
løsning var tenkt planlagt med sterilsentral på taket av operasjonsfløyen. Dette lar seg ikke 
gjøre på grunn av bygningsmassens bæreevne. Det er i planperioden også kommet vektige 
innspill fra ansatte og smittevernsykepleier. Det er videre avdekket betydelige svakheter 
med de tekniske anleggene, som krever tiltak. 
 
Disse svakhetene er (vedlegg 1): 
 

 Dagens reservekraftanlegg og nødstrømsforsyning tilfredsstiller ikke forskriftskravene. 

 Dagens sterilsentral mangler RO-vann. 

 Batteribanken er ikke i forskriftsmessig rom. 

 Dagens forsyning av trykkluft er mangelfull. 

 Dagens ventilasjonsanlegg for operasjonsstuene har ingen restlevetid og leverer for lite 
luft til det som er normalt for operasjonsstuer med renhetskrav på 10 cfu.  

 Dagens sentrallager er for lite i forhold til behovet. 
 
Saksfremstillingen beskriver hvordan prosjektet har vurdert mulige løsninger på 
utfordringene som har dukket opp, og konkluderer endelig med en begrunnet anbefaling. 
 

Begrunnelse for investeringen 
Begrunnelse for denne saken er: 
1) Pasientsikkerhet 
2) Å tilfredsstille gjeldene forskrifter  
3) Forskriftsmessige arbeidslokaler  
4) Reduksjon av vedlikeholdsetterslep  
5) Økning av kapasiteten på ortopediske operasjoner 
 
Styresaken fra 2016 påpekte at operasjonsareal og sterilsentral ved Mo i Rana er utdatert, 
nedslitt og ikke tilpasset dagens– eller fremtidens virksomhet. I et 10-årsperspektiv vil 
kvaliteten på arealene og de tekniske installasjonene være av en slik art at det ikke vil være 
forsvarlig å gjennomføre operasjoner i tråd med gjeldende medisinske, hygieniske og 
tekniske standarder. 
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I dag er det fire operasjonsstuer ved sykehuset, der én av disse benyttes til ortopediske 
proteseoperasjoner. To av stuene er så små at de er uegnet til dagens kirurgi. Stuene er 23 
m2 og 25 m2, noe som er langt under anbefalt standard (Andersen, 2008: «Håndbok i 
hygiene og smittevern for sykehus»). 
 
Hygieniske forhold: 
Det er uhensiktsmessige og dårlige/mangelfulle skiller mellom uren og ren aktivitet på 
avdelingen. Utstyr som brukes på operasjonsstuer står lagret i gangarealer og på 
kommandosentralen. Det finnes ikke egnede arealer for å sette fra seg slikt utstyr. 
Vaskemaskiner for operasjonsutstyr og bekken er plassert rett utenfor døra til 
operasjonsstua i det som s-kal vært et forberedelsesrom for operasjon (fordekning). Dette er 
ikke forskriftsmessig. Avviket forverres med at ventilasjonsanlegget til operasjonsstuen rett 
innenfor ikke leverer stor nok luftmengde. 
 
Aktiviteten har vokst ut av arealene, noe som går ut over de hygieniske forholdene. 
Operasjonslokalene er blitt for små i forhold til den aktiviteten som drives.  Dette er 
utfordrende for en avdeling med et stort omfang operasjoner og protesekirurgi. Dagens 
protesekirurgi fører til økt behov for bl.a. lager for protesesett og annet utstyr.   
 
Dagens sterilsentral er en krevende og uhensiktsmessig arbeidsplass. Sentralen er trang med 
mye støy og høye temperaturer, spesielt om sommeren. Arbeidsflyten mellom ren og uren 
sone er dessuten ineffektiv. Smittevernsykepleier har påpekt at de hygieniske forholdene 
ikke er tilfredsstillende. Ett eksempel på dette er at innsetting av urent gods og uttak av 
sterilt gods fra autoklavene skjer i samme rom.  
 
Avfall fra operasjonsstuene fraktes ut gjennom samme korridor som oppdekningen står i, ut i 
fellesarealene og ned til kjelleren via personheis. Spiserom, kjøkken og toalett er lokalisert 
inne i grønn sone.  
 
Dagens arealer tilbyr de ansatte en trang og uhensiktsmessig fellesgarderobe som 
vanskeliggjør optimal hygienisk standard (vedlegg 1). 
 
Nødstrømsanlegg: 
Sykehuset bare har ett nødstrømsaggregat. Det leverer ikke nødvendig strømstyrke.  
 
Nye nødstrømsaggregat var opprinnelig ikke tatt med i prosjektet. Aggregatet er fra 1995 og 
har ikke stor nok kapasitet til å betjene sykehusets behov. Det leverer heller ikke 400V, noe 
som CT, MR og autoklaver krever. Det vil i praksis si at sykehuset ikke har fullverdig 
akuttberedskap ved strømbrudd. Situasjonen er heller ikke i tråd med gjeldende forskrifter 
som krever to uavhengige aggregater. Det er ikke plass i eksisterende bygningsmasse til to 
nødstrømsaggregatet. UPS (batteribank for avbruddsfri strømforsyning) er i dag lokalisert 
adskilt fra nødstrømsaggregatet, batteribank og trafo. 
 
Det er derfor anbefalt å tilrettelegge bygningsmassen for to aggregater og plass for UPS i 
prosjektgjennomføringen (jfr. vedlegg 2). I byggeprosjektet i Sandnessjøen var nytt 



 

                     Side 5 av 15 

nødstrømsanlegg med samlokalisasjon av to aggregater ifølge styresak 20/2016 
kostnadsberegnet til 18,5 mill. kr før utgiftsøkning i prosjektet fra 40 til 50 mill. kroner. 
 
Vedlikeholdsetterslep: 
Multiconsult bisto Helgelandssykehuset første gang i 2011 å kartlegge helseforetakets 
bygningsmasse. Kartleggingen omfattet basisdata som areal, alder og hovedfunksjon for den 
enkelte etasje, i tillegg til registreringer av teknisk tilstand og bygningsstrukturelle 
egenskaper (konstruksjonsprinsipp og byggemåte). Formålet med arbeidet var å gi et 
overordnet bilde av hele bygningsporteføljens tekniske tilstand slik den er per i dag, samt gi 
indikasjoner på bygningsmassens potensial for ulik fremtidig bruk. 
 
Kartleggingen ble så oppdatert i 2015 og la da grunnlaget for prioriteringer for prosjektene i 
rekkefølge Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. Den tekniske tilstanden var i 2015 dårligst 
på VVS og elkraft i Sandnessjøen, noe som var en del av beslutningsgrunnlaget når foretaket 
prioriterte renoveringsprosjekter i prioritet 1) Sandnessjøen, 2) Mosjøen og 3) Mo i Rana. 
Utførelse av alle disse prosjektene har redusert vedlikeholdsetterslepet. 
 
Det er imidlertid viktig å være klar over at dette verktøyet kartlegger kun den tekniske 
tilstanden på bygningsmassen.  Dette for å gi indikasjoner på hvilket vedlikeholdsnivå man 
bør legge seg på og hvordan man bør prioritere vedlikeholdsmidlene. Teknisk infrastruktur til 
kritiske funksjoner må dessuten ha en planlagt utskifting fordi brudd kan få alvorlige 
konsekvenser (pasientsikkerhet), og gi forholdsvis dyre utskiftingskostnader. I et 
prioriteringsperspektiv må derfor pasientsikkerhet, oppfyllelse av forskriftskrav, 
brukerbehov og reduksjon av vedlikeholdsetterslepet inngå i beslutningsgrunnlaget. 
 
Rana har sitt største vedlikeholdsetterslep på de tekniske forsyningsanleggene. 
Ventilasjonsanlegget er fra 1995 og luftkapasiteten er for lav etter dagens krav til rene 
operasjonsstuer. Hele anlegget bør derfor skiftets ut. Dette arbeidet bør gjøres når stuene 
renoveres. For medisinsk luft er det krav om tre forsyningsenheter, mens sykehuset i dag har 
to. Det bør suppleres med ytterligere en kompressor. Videre bør strømforsyning og gammelt 
ledningsnett/utstyr for medisinske gasser skiftes ut samtidig som annet renovasjonsarbeid 
foregår i operasjonsfløyen, siden det går i de samme tilførselsveiene. Disse investeringene vil 
i sin helhet bidra til et redusert vedlikeholdsetterslep. 
 
Helgelandssykehuset er sertifisert som «grønt sykehus». Renoveringen vil føre til lavere 
energiforbruk og mindre risiko for uforutsett forurensing fra avfall, aggregater, avløp og 
gassforsyning. 
 
Økt kapasitet på ortopediske operasjoner: 
I utgangspunktet var ett av målene med investeringen å øke operasjonskapasiteten og 
spesielt kapasiteten på ortopediske operasjoner. Økningen i operasjonskapasiteten er gjort 
ut fra en helhetlig vurdering der kapasiteten i hele Helgelandssykehuset ses under ett. 
Denne beregningen ble gjort i forkant av styresak 20/2016 og har ikke endret seg. 
 
Det er et behov for å øke kapasiteten på ortopediske operasjoner ved Helgelandssykehuset, 
særlig protesekirurgi. I 2016 gjennomførte Helgelandssykehuset Mo i Rana 207 
proteseoperasjoner. I dag reiser over 30 % av protesepasienter fra Helgeland ut av 
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helseforetaket for å få behandling, de fleste av disse også ut av Helse Nord. Hjemhenting av 
denne pasientgruppen innehar et økonomisk potensiale. Sykehuset i Mo i Rana har 
kompetansen som skal til for å hente hjem disse pasientene, men kapasiteten i eksisterende 
operasjonsstuer er for dårlig. Løsningsforslaget som presenteres i denne saken vil kunne 
doble kapasiteten for ortopediske operasjoner i Mo i Rana og det vil være fullt mulig å 
håndtere alle utreisende protesepasienter med tilgang på to operasjonsstuer der det kan 
utføres ortopedisk kirurgi. 
  

Beskrivelse av investeringen/prosjektet 
COWI og Ratio har vært engasjert for å se på muligheter for å utvide operasjonskapasiteten. 
Flere ulike løsninger har vært vurdert. En utvidelse med nytt bygg (oransje tilbygg på 
tegningen under) på parkering i nord gir beste løsning med hensyn til logistikk og drift, 
gjennomførbarhet så vel som kostnader. 
 

 
 
Ny sterilsentral planlegges til plan 2 i det nye bygget, på plan med operasjonsstuene. 
Tilbygget blir forbundet med kort broforbindelse innenfor ren sone. Løsningen vil gi plass for 
oppholds- og møterom, kontor, verksted og tekniske rom i plan 1 – deler av dette i ren sone. 
Dersom det bygges kjeller blir det plass til to nødstrømsaggregat, ny gass-sentral, sentral for 
medisinsk luft, god infrastruktur for levering av sterilt materiale og god hygienisk håndtering 
av avfall. 
 
I arbeidet med skisseprosjektet er det utredet ulike måter å løse utfordringene på: 
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Prosjektkostnad 41 millioner kroner (opprinnelig prosjektramme): 
 

• Prosjektet innbefatter et nytt tilbygg på 359 m2 i to etasjer. Dette vil inneholde 
sterilsentral 185m2, møterom/te-kjøkken 35m2, kontor på 12m2 og ventilasjonsrom 
på 47m2. 

 
• Rehabilitering av operasjonsavdelingen med ny stue 3 og 4 forsynt fra eksisterende 

ventilasjonsaggregat og nytt ventilasjonsaggregat for stue 1 og 2. 
 

• Enkel rehabilitering av garderober. 
 
Vurdering: Dette er en minimumsløsning som ikke ivaretar dagens og fremtidige krav til 
standard og forskrifter.  
 
Løsningen innbefatter ikke nødstrøm eller utbedring av teknisk infrastruktur annet enn 
ventilasjonsaggregat for stue 1 og 2. Selv etter ei renovering vil det gjenstå 
oppgraderingsbehov, og det vil fortsatt være forskriftskrav som ikke er oppfylt.  
 
Prosjektet har forsøkt å finne en rimelig løsning på å tilfredsstille krav til nødstrøm.  
De alvorlige forhold som en slik minimumsløsning må ivareta er: 
 

 Dårlige skille mellom ren og uren aktivitet. Et eksempel er at fordekningsrommet til 

en ortopedisk stue er brukt til å plassere vaskemaskiner i. Dette avviket forverres 

betraktelig når ventilasjonsanlegget i stuen ikke leverer stor nok luftmengde. 

Maskinene er plassert der på grunn av plassmangel. 

 Batteribanken til nødstrømmsanlegget er plasser i sykehusets varmesentral. Slike 

batteri skal stå i spesialrom som er spesielt sikret mot brann og hendelser som gnist 

som kan antenne gass fra batteriene. Batteriene er plassert der på grunn av 

plassmangel. 

 Sykehuset bare har ett nødstrømsaggregat som heller ikke leverer nødvendig 

strømstyrke. Det er heller ikke plass til to nødstrømsaggregatet. 

Å tilfredsstille forskriftskravene er altså knyttet opp mot et arealbehov. 
 
Med en utbygging over to etasjer er det imidlertid ikke plass til en løsning som er 
tilfredsstillende. En slik utbygging er kostnadsberegnet til minimum 55 - 60 millioner kroner. 
Nødstrømsaggregatene må da plasseres i hver sine rom, noe som er uhensiktsmessig særlig i 
en nødsituasjon. I en kritisk situasjon vil et komplisert koblingsbilde kunne være en stor 
sikkerhetsrisiko som følge av potensiell feilbetjening (vedlegg 2).  
 
En løsning over to etasjer svarer heller ikke ut utfordringer knyttet til optimal 
avfallshåndtering eller forsyning av sterilt utstyr. Garderobene blir pusset opp, men areal og 
romløsning blir omtrent som før. Også i en slik løsning vil det fortsatt være mangler knyttet 
til smittevern og store gjenstående oppgraderingsbehov på den tekniske infrastrukturen. 
Teoretisk sett kunne man spart marginale beløp ved ikke å utbedre de minst alvorlige 
avvikene, for eksempel tilførsel av luft. Imidlertid er det en samtidighets-logikk i dette som 
tilsier at når himlinger først rives og det etableres nye tekniske tilførselsveier, så renoveres 
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alt i samme tilførselsvei, på samme måte som man gjorde under byggeprosjektet i 
Sandnessjøen. 
 
Prosjekteringsgruppa har forsøkt å finne tilfredsstillende løsninger med en lavere 
kostnadsramme. Hovedutfordringen er arealbehovet knyttet til ny sterilsentral, et bedre 
skille mellom ren og uren sone med at utstyr og maskiner blir plassert mer hensiktsmessig, 
at vi må ha plass til to nødstrømsaggregat og at batteribanken må plasseres i nye lokaler. En 
kostnadsreduksjon av prosjektet må knyttes opp mot redusert areal – som igjen gjør det 
vanskelig å tilfredsstille forskriftskravene. Vår konklusjon er derfor at en prosjektramme på 
85,3 millioner kroner er en minimumsløsning hvis alle forskrifter skal tilfredstilles. 
 
 
Komplett rehabilitering - prosjektkostnad 85,3 millioner kroner: 
 

• Et tilbygg på 864 m2 over tre etasjer som gir en god planløsning på sterilsentralen, gir 
plass for verksted med mulighet for håndtering av smitteutstyr og lagerrom i ren 
sone og som gir avdelingen en god og effektiv sterillogistikk. 

 
• Nye separate garderober. 

 
• Stue 1 og 2 renoveres og suppleres med nye operasjonslamper, anestesi- og 

kirurgisøyler, trykkvakter, UPS-er og EL-anlegg med gruppe 2 fordeling. Dette er 
kostnader som vi må ta uansett de kommende årene for å oppfylle dagens 
forskriftskrav til sikker strømforsyning i medisinske områder. 
 

• Stue 3 og 4 utvides og renoveres. 
 

• Sterilsentral med bedre arbeidsflyt mellom ren og uren sone enn i prosjektet 
innenfor opprinnelig prosjektramme.  

 
• Ny instrumentvaskemaskin (re-anskaffelse) og vognvaskemaskin (mangler, men er 

påkrevd). 
 

• Installasjon av nye ventilasjonsaggregater med økt luftmengde for alle 
operasjonsstuene. Dette reduserer smitterisiko og øker pasientsikkerheten. 
 

• Løsningen gir ny og bedre infrastruktur på rent og urent gods ved at bygget (og heis) 
går ned i sykehusets nederste etasje. Avfall fra operasjon kan da fraktes direkte ned 
til avfallsmottaket og sterilt utstyr kan forsynes fra nytt lager i nederste etasje direkte 
opp på operasjonsavdelingen. 
 

• Alternativet gir plass for ny reservekraftsentral med plass til to aggregater og med 
UPS i samme lokaler. I tillegg etableres ny trykkluftsentral, ny gass-sentral og 
gasslager, noe som gir bedre teknisk infrastruktur. 
 

Vurdering og anbefaling: Alternativet tilsvarer en utbygging der alle nødvendige 
oppgraderinger for de neste 10 år er ivaretatt. Dette gjelder bygg, vann, ventilasjon, 
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elektrisk, gass og oksygen. Det er fordelaktig å utbedre disse anleggene som en del av 
prosjektet for å unngå dyr driftsstans senere. Det etableres nytt felles rom for 
nødstrømsaggregatene selv om det installeres bare ett aggregat til å begynne med. 
 
Kostnadsmessig har vi i dette alternativet også tatt inn medisinskteknisk utstyr som normalt 
belaster andre budsjetter. 
 
Med heisforbindelse helt ned i sykehusets kjeller ivaretas pasientsikkerheten på en god 
måte. De hygieniske forholdene bedres betraktelig ved at avfall fra operasjonsavdelingen og 
forsyning til avdelingen med sterilt gods tas en annen vei enn via personheisen. Det blir også 
plass til verksted og lager for medisinsk utstyr innenfor ren sone. 
 
Disse forbedringene krever kjeller i planlagt tilbygg. 
 

Gjennomføringsplan - fremdrift 
Anbudsprosjektering har startet og danner grunnlag for videre anbudsutlysning. Ved snarlig 
utlysning vil man kunne iverksette byggeprosessen etter påske 2018. Prosjektet vil kunne bli 
overlevert høsten 2019. 
 

 
Fremdriftsplanen er tentativ og kan bli endret.  
 
  

Helgelandssykehuset - Mo i Rana Prosjektering Kommune Bygging generelt

Utvidelse operasjonssentraler og ny Sterilsentral Byggherre Entreprenør Utstyr i Sterilsentralen

Hovedframdriftsplan - mnd Status 27.08.17 Milepæl

27.08.2017
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Konsekvenser i utbyggingsperioden. 
Utbyggingen og renoveringen utføres i tre trinn. 
 

Et nytt tilbygg som skal inneholde bl.a. 
sterilsentral og nødstrømsanlegg bygges i første 
fase. Den nye sterilsentralen og alle de 
nødvendige tekniske installasjonene i dette 
bygget skal stå ferdig før man berører 
aktiviteten i dagens operasjonsfløy. 
 

 
Ny sterilsentral åpnes og man starter arbeidet 
med ombygging/renovering av det arealet som i 
dag inneholder sterilsentral, stue 3 og 4, 
pauserom og garderober. 
 
Full drift på stue 1 og 2. 

 
Ny stue 3 og 4 åpnes. Man starter renovering 
på stue 1 og 2. 
 
Full drift på stue 3 og 4. 

 
 
Gjennomføringsfasen er enkel sammenlignet med byggeprosjektet i Sandnessjøen. 
Oppsummert vil situasjonen være følgende: 

• Kontinuerlig drift på to operasjonsstuer gjennom hele byggeperioden. 

• Akuttberedskapen opprettholdes gjennom hele byggeperioden. 

• Med bygging i lavsesong vil det bli mindrepåvirkning på ventetider og fristbrudd. 

• Påvirker ikke personellsituasjonen. 

• Mulig lengre elektiv driftstid, kan bli nødvendig å gjøre endringer i turnus. 

• Vil ikke belaste de andre enhetene økonomisk eller aktivitetsmessig. 

Det henvises for øvrig til vedlagte ROS analyser under kapitelet «Opprettholde 
akuttberedskap, fødeavdeling og unngå fristbrudd i renoveringsperioden». 
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Konsekvenser av å gjennomføre oppgraderingen/ombyggingen 
 
Kompetanse/opplæringsbehov 
Det er ikke behov for opplæring/kompetanse ut over det den ordinære utviklingen krever. 
 
Behov for personellressurser 
Ved flere klargjorte operasjonsstuer tilgjengelig vil det kunne utføres flere ortopediske 
operasjoner. I all hovedsak vil dagens stillingshjemler på legesiden og innenfor operasjon- og 
anestesisykepleiere være tilstrekkelig. Det kan imidlertid bli nødvendig å øke ressursene noe 
på intensivavdelingen og sengeposten. 
 
Kost/nytte vurderinger – pasienter: 
 

+ Fordeler - Utfordringer 

- Redusert ventetid på ortopedi - Ombygging fører til støy og dermed også ev 
utfordringer for pasientgrupper 

- Spart tid og belastning ved å måtte reise 
utenfor Helgeland for å få behandling 

- Ombyggingstiden vil føre til lavere kapasitet 
og dermed også en viss ventetid 

- Redusert infeksjonsfare gir økt 
pasientsikkerhet. Bedre ventilasjon og klart 
skille mellom rein og urein sone bidrar til 
dette. 

- Ombyggingsarbeid kan være krevende også 
med tanke på hygiene og det må iverksettes 
ekstraordinære tiltak for å sikre 
pasientsikkerheten.  

- Bedre omdømme  

- Økt pasientsikkerhet med økt sikkerhet i 
strømforsyning 

 

- All utbedring tas samtidig, som bidrar til at 
man minimerer stenging av stuene 

 

 
Kost/nytte vurderinger – ansatte: 

+ Fordeler - Utfordringer 

- Forbedret og mer effektiv arbeidsflyt - Må arbeide og drifte operasjonsavdelingen i 
en forholdsvis lang ombyggingsperiode 

- Bedre arbeidsforhold påvirker 
arbeidsmiljøet 

- I perioder vil ombyggingen kunne medføre 
til utfordringer knyttet til logistikk og 
effektivitet 

- Bedre tilrettelagt for fagutvikling og 
rekruttering 

- Nytt løsningsforslag vil føre til større lokaler 
og avstand mellom ulike lokaler 

- Forbedret hygiene og nye garderober - Færre parkeringsplasser 

 
Kost/nytte vurderinger – miljø: 
- + Fordeler - - Utfordringer 

- Mindre transport -  

- Mer energivennlige lokaler og ventilasjon -  

- Bedre kontrollerte avløp -  

- Bedre avfallshåndtering -  

-  

Kost/nytte vurderinger – økonomi: 
+ Fordeler - Utfordringer 
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- Hjemhenting av gjestepasienter gir lavere 
gjestepasientutgifter og reisekostnader  

- Avskrivningskostander 

- Mulighet for å hente gjestepasienter fra 
andre helseforetak. Vil gi økte inntekter. 

- Prisstigning i byggeperioden 

- Kostnadsbesparende på sikt ved å 
gjennomføre en oppgradering som ikke 
fører til nye investeringer og ombygginger 
(nødstrøm) 

 

 
Risiko- og sårbarhetsanalyser 

 
Det er utført ROS-analyser på følgende mål: 

• Til enhver tid opprettholde sykehusets forsyning av strøm, gass, oksygen, vann, 
kjøling og ventilasjon 

• Opprettholde akuttberedskap, fødeavdeling og unngå fristbrudd i nåværende 
avdeling 

• Opprettholde akuttberedskap, fødeavdeling og unngå fristbrudd i 
renoveringsperioden 

• Økonomi 
 
Analysene viser at det er behov for risikoreduserende tiltak for å opprettholde akseptabel 
infrastruktur, god tilgang på reservedeler, back-up etc. for å opprettholde akuttberedskap, 
fødeavdeling og unngå fristbrudd i nåværende avdeling. Dette er også i tråd med 
skisseprosjektrapporten. 
 
Renoveringen og utbyggingen er et risikoreduserende tiltak. Dersom prosjektet 
gjennomføres som anbefalt vil risiko bli på et akseptabelt nivå. Helse Nord og 
tilsynsmyndighetene er gjort kjent med avvikene. Ledelsen i helseforetaket og ved 
sykehusenheten vurderer videre drift som forsvarlig så lenge teknisk personale og de ansatte 
på avdelingen har særlig oppmerksomhet på risikomomentene. 
 
ROS-analyse for renoveringsperioden viser behov for risikoreduserende tiltak under 
byggeperioden. Tiltakene blir iverksatt i samråd med byggeledelse og fagentreprenørene når 
disse er kontrahert jfr. generelle prosedyrer på byggeprosjekter. 
 
ROS-analyse av økonomien i prosjektet viser få «røde» suksessfaktorer, men det er også 
skissert risikoreduserende tiltak som vil sikre økonomien. Nærmere økonomisk analyse 
nedenfor.  
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Økonomisk analyse 
 
Komplett rehabilitering har en kostnadsramme på 85,3 millioner kroner: 
 

 
 
Vurderinger: 
 
En del av grunnlaget for prosjektets finansiering knyttet til ortopediske gjestepasienter. I et 
notat fra SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) «Ortopedi i Helse Nord 2010 
– 2013 – Forbruk og pasientstrømmer», fremgår det hvor stor den godt kjente 
pasientlekkasjen er. Innenfor protesekirurgien drar fortsatt en betydelig andel av pasientene 
med boområde Helgeland ut av helseforetaket og Helse Nord for å få utført inngrepet. Det 
er en uttrykt målsetting å behandle disse selv. Operasjonskapasitet i form av 
hensiktsmessige operasjonsstuer er pr i dag den største flaskehalsen. 
 
Med den planlagte utvidelse av operasjonskapasiteten forventer man å kunne hente hjem 
gjestepasienter innenfor ortopedi både når det gjelder hofte- og kneproteser. Det vil være 
behov for noe økt bemanning på intensiv/postoperativ avdeling og sengeposten og det vil bli 
en økning av varekostnadene knyttet til innkjøp av flere proteser. 
 
Helgelandssykehuset har lyktes i arbeidet med å utdanne ortopeder. Det er også en stor 
satsning på å utdanne flere spesialsykepleiere. Det vil derfor være tilstrekkelig antall med 
spesialsykepleiere og spesialister til å utføre disse inngrepene. 70 – 100 protesepasienter vil 
utgjøre 200 – 300 ekstra liggedøgn. Med noe økning av bemanningen vil dagens sengepost 
ha kapasitet til en slik økning. Helgelandssykehuset er i forhandlinger med Rana kommune 
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når det gjelder å frigjøre 5. etasje der dagens Helsepark er etablert. Slik kan vil det bli 
tilgjengelige senger for etablering av en 5-dagers post, hvis en slik løsning velges.  
 
Det legges opp til at reduserte gjestepasientutgifter for protesekirurgi skal finansiere 
avskrivingskostnadene. Sannsynligvis vil en generell oppussing med endring av infrastruktur 
og bedring av fysisk arbeidsmiljø gi en positiv effekt på sykefravær og derved redusert bruk 
av vikarer. 
 
Økt operasjonsaktivitet vil også bedre forutsetningene for utdanning av LIS-leger innen 
ortopedi og anestesi. Dette vil bidra i styrking av helseforetakets samlede utdanningstilbud. 
 
Økonomisk beregning 
 
Potensialet for å hente hjem gjestepasienter utenfor pasienter i Helse Nord er på minst 100 
pasienter. Beregningene tar utgangspunkt i hjemhenting av 70-100 pasienter inkludert 
besparelse på reiseutgifter. I tillegg kan det være mulig å hente pasienter fra andre foretak, 
men dette er ikke tatt med i risikovurderingen. 
 
Tre ulike scenario er ros-analysert: 
 

Scenario 1: Utnytte kapasiteten i 4. etasje – ikke ta i bruk 5. etasje – 70 - 100 
pasienter 
Scenario 2: Ta i bruk 5. etasje – behov for økt personell – 70 – 100 pasienter 
Scenario 3: Henter hjem bare halvparten av pasientene – 35 – 50 pasienter (Scenario 
1 med halvparten reduserte utgifter og halvparten av kostnadene med unntak av 
avskrivninger) 

 

 
Tabellen sannsynliggjør at økt kapasitet på ortopedi kan finansiere den nødvendige 
oppgraderingen vi har på teknisk infrastruktur. I tillegg kan det være kapasitet for å motta 
pasienter fra andre foretak, noe som da også vil ha en positiv økonomisk effekt. Prosjektet 
har altså et potensiale til ikke bare å være selvfinansierende, men faktisk gå med overskudd 
over tid. 
 
Risikoen i prosjektet er at ingen gjestepasienter hentes hjem. I så fall må sykehusenheten i 
Mo i Rana vise til effektiviseringstiltak som dekker avskrivningen på 2,1 mill. kr. Enheten har 



 

                     Side 15 av 15 

over mange år hatt god økonomistyring. Det forventes at enheten kan håndtere en slik 
situasjon.  
 
Det vises forøvrig til eget notat vedr gjestepasienter innen ortopedi.  
 
 Oppdatert langtidsplan investeringer 2017-2019 ved anbefalt alternativ: 
 

 
 
Som tabellen viser gjenstår det udisponerte midler på 2017 budsjettet med 27,576 mill. 
kroner. Ledergruppa har besluttet å prioritere røntgeninvesteringer, og det er igangsatt et 
arbeid for å planlegge disse innkjøpene. Kostnadene for dette vil ligge på mellom 15 og 18 
millioner kroner. I tillegg har enhetene meldt inn behov på andre investeringer i 2017 på ca. 
11,0 mill. kroner. Det udisponerte beløpet som er avsatt for 2017 vil håndtere dette. 
 
Selv med økningen i Mo i Rana i 2018 så gjenstår det fremdeles 28,6 mill. kr av 2018-
rammen til disposisjon til andre investeringsformål. Den økte bevilgningen knyttet til 
prosjektet lukker et vedlikeholdsetterslep som ellers ville ha blitt belastet 
investeringsbudsjettet. 
 

Drøftinger 
Saken er drøftet med lokale tillitsvalgte i Mo i Rana 12.09.2017 og med foretakstillitsvalgte 
13.09.2017. Protokoller etter drøftingene ligger vedlagt. Svar på spørsmål stilt i 
protokolltilførsel fra flere foretakstillitsvalgte er vedlagt i eget vedlegg. 
 
  

Konklusjon/forslag til vedtak 
Forslaget til investering er komplett rehabilitering. 
 
Total kostnadsramme for prosjektet er 85,3 millioner kroner (p85) inkl. mva. og ekskl. 
prisstigning i byggeperioden. 

INVESTERINGSRAMME 2017 112 500 INVESTERINGSRAMME 2018 112 500 INVESTERINGSRAMMER 2019 62 500 INVESTERINGSRAMMER 2020 95 000

Egenkapitalinnskudd KLP 5 500 Egenkapitalinnskudd KLP 5 500 Egenkapitalinnskudd 5 500 Egenkapitalinnskudd 5 500

Ambulanser 3 100 Ambulanser 3 100 Ambulanser 4 650 Ambulanser 4 650

Skopi (langtidsplan) 5 200 Skopi (langtidsplan) 3 300

Renovering opr. MiR 20 000 Renovering opr. MiR 55 200 Renovering opr. MiR 10 000

MTU prioritet 1 18 689 Behov MTU 2018 foreløpig 16 800 MTU 2019 foreløpig 16 620 MTU 2020 foreløpig 16 620

Byggeinvesteringer 33 435 Utvikling HLSH 10 000 Utvikling HLSH 50 000

Hjerteoverv/telemetri Ssj 3 000

Udisp. midler nødstrøm/opr -4 000

Sum disponert 84 924 Sum disponert 83 900 Sum disponert 46 770 Sum disponert 76 770

Udisponert 27 576 28 600 15 730 18 230
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milmi 
1. GENERELT  

1.1 Orientering (ARK/ PGK) 

Dagens situasjon: 
Ved Helgelandssykehuset Mo i Rana ligger dagens operasjon og sterilsentral samlet i 2.etg fløy 
vest. Samlet avdelingsareal er her 621 m2 inklusive sluser og trafikkareal, eksklusive yttervegger. 
Operasjon har i dag fire operasjonsstuer med følgende nettoarealer: 

- Operasjon 1; 38,4 m2 

- Operasjon 2; 38,4 m2 

- Operasjon skiftestue; 25 m2 

- Operasjon Cystoskopi; 23 m2 

Det er et sterkt behov for å øke kapasiteten på ortopedisk kirurgi. For å oppnå dette må de to minste 
stuene økes til minimum 38 m2. Sykehuset ser for seg at en slik arealøkning er mulig ved å flytte 
sterilsentralen ut av operasjon i 2.etg til et tilbygg i 2.etg med en broforbindelse mellom.  

Ratio og COWI er gitt i oppdrag å vurdere mulighetene for en slik endring og samtidig vurdere andre 
mulige tiltak for å modernisere og effektivisere produksjon i operasjonsavdelingen og sterilsentralen. 

Sterilsentralen disponerer i dag følgende arealer i 2.etg vest: Pakkerom med autoklaver 25,1 m2, 
sterilt lager 25,1 m2 samt lager i midtkjernen på 17 m2 og noen skap i korridor. Til sammen utgjør 
dette et nettoareal på ca. 67 m2. 

Dagens Sterilsentral mangler RO-vann. Dagens reservekraftanlegg ved Sykehuset tilfredsstiller ikke 
forskriftskravene. Dagens Sentrallager er for lite i forhold til behovet. 

Dagens nødstrømsforsyning tilfredsstiller ikke forskriftskravene. 

Dagens forsyning av trykkluft er mangelfull 

Dagens ventilasjonsanlegg for operasjonsstuene har ingen restlevetid og leverer for lite luft i forhold 
til det som er normalt for operasjonsstuer med renhetskrav på 10-cfu. 
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Skisseprosjekt v3 av 07.04.17/ oppdatert for styremøte 30.08.17 

 Kostnadsoverslag bearbeidet av ARK, RIV, RIE, RIB, PGL 

 Brukermøter i Mo i Rana gjennomført med bred ansatte-representasjon  

 Kommentarer fra brukerne er ivaretatt 

 Prosjekteringsgruppa har gjennomførte detaljert befaring på sykehuset i Mo i Rana 

 Utnevnte ansatte-representanter har bistått prosjekteringsgruppa gjennom ukentlige 

prosjekteringsmøter med å finne funksjonelle løsninger 

 

 Tilbygget er på tre etasjer. Sterilsentralen ligger i 2.etg på nivå med operasjonsstuene 

 Bredden av tilbygget er tilpasset logistikken i Sterilsentralen 

 Areal av tilbygget er på 988m2 totalt for U1, 1. og 2.etg 

 Brannkonsept og brannplaner er bearbeidet av RI-brann 

 Arkitekten har reviderte tegninger for 2. og 1.etg og U1, fasade, snitt, takplan, situasjonsplan 

 

 Ny Sterilsentral inneholder areal for ett ekstra fremtidig reservekraftaggregat, ny trykkluftsentral, 

ny gassentral, utvidelse av sentrallageret, kulvertforbindelse til dagens sentrallager i U1, 

møterommet gir plass for morgenmøte med 40-50 personer, tilbygget inneholder også 

disponibelt areal for fremtidige funksjoner 

 Heisen i tilbygget dekker alle etasjer 

 

 Operasjonsstue 1 og 2 får eksisterende bygg nye operasjonslamper, anestesisøyler, 

kirurgisøyler, UPS-forsyning, EL-kabling og gruppe-2 fordelinger 

 Trykkvakt for gassanlegg i eksisterende operasjonsareal skiftes ut 

 Ventilasjonsaggregat for operasjonsstue 3 og 4 byttes ut 

 Ventilasjonsaggregat for operasjonsstue 1 og 2 byttes ut 

 Gruppe 2 fordeling etableres i prevask som følge av utstyrutskifting i stue 1 og 2 

 

Funksjonsprosjekt/ Brukermøter: 
Arkitekt gjennomførte brukermøter i juni 2016. Brukerne ga tilbakemelding på foreliggende 

skisseprosjekt 07.11.16. Arealene har blitt videre bearbeidet i samarbeid med ansatte via 

skisseprosjekt v2 23.12.16 samt frem til skisseprosjekt v3. 
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Tegningsutsnitt: 
Situasjonsplan.  

 
 
 
Takplan  
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Fasader 

 
 
 
Snitt A-A 
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2.etg – Ny Sterilsentral 

 
 
 
2.etg – Eksisterende bygg 
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1.etg – utsnitt av tegning:  

 
 
U1.etg – utsnitt av tegning: 
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Kabler i grunnen 

 
  



Helgelandssykehuset – Mo i Rana  
Utvidelse operasjonssentraler og ny Sterilsentral –  

Skisseprosjekt v3          Dato: 28.08.17 

 

Side: 10 av 34 

 

1.2 Organisasjonskart og entreprisemodell (PGK) 

 
 

 

1.3 Arealoversikt (ARK/ PGK) 
Funksjonsrom med målt nettoareal som inngår i prosjektet fremstår av nedenstående tabell. Her 
fremkommer også om rommet ligger i nybygg, 1. eller 2.etg, eller det er del av ombyggingen i 2.etg. 

  

 

  
Område   Etg m2 

 
Nybygg inklusive teknikk, trafikk og heis   U1.etg 325 

 
Nybygg inklusive teknikk, trafikk og heis   1.etg 313 

 
Nybygg inklusive teknikk, trafikk og heis   2.etg 313 

 
Samlet nybygg     951 

 Ombygging inkl. teknikk og tilhørende 
trafikkareal  2.etg 631 

 Ombygging inkl. teknikk og tilhørende 
trafikkareal  U1 etg 37 

 
Samlet ombygging     648 

 
TOTAL BERØRT AREAL     1.599 

 

  

Helgelandssykehuset - Mo i Rana
Utvidelse operasjonssentraler og ny Sterilsentral

Organisasjonskart
07.04.2017

Eiendomssjef HF/ 

Prosjektleder

Bjørn Bech-Hanssen

Område for Intern Service
Enhetsdirektør Beate Aspdal Områdesjef: Vidar Smalås

Trine Nordmark Avdelingsleder operasjon Medisinteknisk utstyr: Tore Bullvåg Hanssen Byggeleder
Hild Tove Skjømming Operasjonssykepleier SHA-Koordinator utførelse (KU)

Michael Strehle Områdesjef for kirurgi og 

akutt

Beate Trones Sterilsentral

Prosjektleder:

Anleggsleder:

Skisseprosjekt Skisseprosjekt Hovedbedrift (HB)

Detaljprosjektering Detaljprosjektering Koordinerer BYGG, RØR, VENT, EL, UTSTYR

Oppdragsleder COWI: Bård Nilstad Prosjektleder/ Ansv.søker: Hans Haugejorden Prosjektleder: Tiltransport til generalentreprenør

Adm. 

prosjekteringsleder

Bård Nilstad Saksbehandler: Melisa Callau Escuer Anleggsleder: ved separat pristilbud

Tiltransport til generalentreprenør

Disiplinleder: Arild Berdal Prosjektleder: ved separat pristilbud

Medarbeider: Oddrun Gåsbakk Anleggsleder:

Tiltransport til generalentreprenør

Disiplinleder: Olav Slettahjel Prosjektleder: ved separat pristilbud

Saksbehandler: Magnus Svinndal 

Lorentsen

Anleggsleder:

Tiltransport til generalentreprenør

Disiplinleder: Sverre Gulstad Prosjektleder: ved separat pristilbud

Saksbehandler: Anleggsleder:

Generalentreprenør koordinerer

Disiplinleder: Hege Fuglem Prosjektleder: fremdrift

Design Sterilsentral:

Ansatte

RIV

Helse Nord

GENERALENTREPRENØR

RIB

RI - COWI AS

Rådgivende Ingeniør

Byggherre

Helgelandssykehuset HF

RI-brann

EL/ Tele/ Automatikk

Rør

ARK - RATIO AS BYGG

Ventilasjon

RIE

Utstyr i Sterilsentral

SHA-koordinator prosjektering (KU):
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1.4 Byggemetode (PGK) 
Forutsetninger: 
 Ny Sterilsentral må være operativ før vi kan starte bygging av ny operasjonsstue 3 og 4. 

(Dagens autoklavering foregår i dette arealet) 

 Kirurgene må ha to operasjonsstuer, derav minst en stor stue nr. 1 eller 2 virksom til enhver tid 
gjennom hele byggeperioden 

 Garderobeanlegget kan rehabiliteres parallelt med at vi bygger ny Sterilsentral 
 
Valgt byggemetode: 
Vi tar ut stue 2 og 1 mot slutten av byggeperioden for selve Sterilsentralen. Stue 1 og 2 blir ferdig 
samtidig med den nye sterilsentralen. Garderobeavdelingen rehabiliteres parallelt med at vi bygger 
den nye Sterilsentralen. Arbeidet avsluttes før vi starter med stue 3 og deretter stue 4. Stue 3 og 4 
bygges etter at nye garderober, stue 1 og 2 samt sterilsentralen er ferdigstilt. Byggeperioden er 
vurdert å vare i totalt ett år og 6 måneder. 

   

 

 

1.5 Hovedframdriftsplan (PGK) 

 
  

Helgelandssykehuset - Mo i Rana Prosjektering Kommune Bygging generelt

Utvidelse operasjonssentraler og ny Sterilsentral Byggherre Entreprenør Utstyr i Sterilsentralen

Hovedframdriftsplan - mnd Status 27.08.17 Milepæl

27.08.2017

Aktivitet j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d

Mo i Rana Design/ prosjektering Innkjøp Bygging

Skisseprosjekt v1, v2, v3 V1 V2 v3 Styremøte 30.08.17

Funksjonsprosjekt/ brukermøter

Anbudsprosjekt Utstyr/ Bygningsmessig Anbud

Arbeidstegninger/ Samhandling Arbeidstegninger

Kontrahering Utstyrsleverandør i Sterilsentral Kontrahering utstyr

Endelig layout Sterilsentral Endelig layout Sterilsentral

Kontrahering Entreprenører Kontrahering entreprenør

Rammtillatelse/ IG Rammetillatelse/ Igangsettingstillatelse

Forberedelser til byggestart

Bygging ny Sterilsentral i tilbygg Tilbygg m/Sterilsentral Sterilsentral

Ny garderobeavdeling i 2.etg Garderober Garderober

Tilkobling stue 2 til nytt aggregat på tak + ny branndør Stue 2

Tilkobling stue 1 til nytt aggregat i Sterilsentral+ ny branndør Stue 1

Operasjonsstue 3 og 4, prep, kaffekrok Stue 3 og 4

Kommandosentral ved stue 1 og 2 etc. Kommandosentral

Overlevering

2016 2017 2018 2019
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1.6 Detaljert framdriftsplan til byggestart (PGK) 

  

Helgelandssykehuset - Mo i Rana Prosjektering Kommune Bygging generelt

Utvidelse operasjonssentraler og ny Sterilsentral Byggherre Entreprenør Utstyr i Sterilsentralen

Hovedframdriftsplan - uke Status 27.08.17 Milepæl

27.08.2017

Nr. Aktivitet 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.0 Skisseprosjekt

2.0 Funksjonsprosjekt/ brukermøter

3.0 Skisseprosjekt v3 Styremøte 30.08.17

4.0 Anbudsprosjekt Anbudpr.

4.1 Designfreeze ARK/ Grunnlag rammetillatelse 1 2

4.2 Anbudstegninger

4.3 Anbudsbeskrivelser

4.4 IDK anbudstegninger og beskrivelser, kostnadskontroll

4.5 Komplettering anbud etter IDK

4.6 Anbudsbeskrivelser og tegninger ferdige

5.0 Arbeidstegninger/ Samhandling Arbeidstegninger 

5.1 Arbeidstegninger ARK, RI

5.2 Samhandling med utstyrsleverandør

5.3 Samhandling Entreprenører

6.0 Uavhengig kontroll brannkonsept

7.0 Rammetillatelse Rammetillatelse

7.1 Søknad om rammetillatelse

R.2 Innsending søknad om rammetillatelse/ designfreeze m

R.3 Godkjenning søknad om rammetillatelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R.4 Godkjent rammetillatelse

8.0 Kontrahering Utstyr Kontrahering Utstyr

8.1 Annonsering Utstyr

8.2 Tilbudsregning Utstyrsleverandør i Sterilsentral 1 2 3 4 5 6 7 m/ forslag til layout

8.3 Tilbudsbefaring

8.4 Tilbudsfrist 

8.5 Tilbudsevaluering

8.6 Tilbudsinnstilling

8.7 Beslutte leverandør

8.8 Klagefrist

8.9 Kontraktsmøte/ Kontrakt/ Oppstartsmøte/ Bestilling

9.0 Endelig layout Sterilsentral Endelig layout Sterilsentral

9.1 Leverandørprosjektering

10.0 Kontrahering Entreprenører Kontrahering Entreprenører

10.1 Forhåndsannonsering

10.2 Kunngjøring Generalentreprise/Bygg, Rør, Vent. El

10.3 Tilbudsregning Bygg, rør, vent EL 1 2 3 4 5 6 7

10.4 Tilbudsbefaring

10.5 Tilbudsfrist 

10.6 Tilbudsevaluering

10.7 Tilbudsinnstilling

10.8 Beslutte Bygging

10.9 Klagefrist

K.30 Kontraktsmøte/ Kontrakt/ Oppstartsmøte/ Bestilling

11.0 Forberedelser til byggestart Forberede byggestart

11.1 Egen KS, Framdrift, SHA (ENT)

11.2 Mengdekontroll

11.3 Oppstartseminar  (ENT, BH, ARK/RI)

11.4 Miljøsanerings-registrering og prøvetaking (ENT)

11.5 LAB-analyser prøver (ENT)

11.6 Miljøsaneringsrapport (ENT)

11.7 Søknad om ansvarsrett bygging,(ENT)

11.8 Kontrollerklæring prosjektering (ARK, RI)

11.9 Igangsettingssøknad ihht. PLB ( SØK)

11.10 Godkjenning Igangsettingssøknad (Kommunen)

11.11 Søknad om igangsetting godkjent

11.12 Kartlegge infrastruktur (ENT)

11.13 Bestilling materialer (ENT)

11.14 Rigging (ENT)

11.15 Forberede midlertidige garderobeløsninger 2.etg

11.16 Klart for oppstart bygging

MAR-18FEB-18JUL-17AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DES-17 JAN-18
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1.7 Videre gjennomføringsprosess (PGK) 
Beslutning om videre arbeid: 
Skisseprosjektet blir gjennomgått i møte med HLSH primo uke 35 - 2017 
Anbudsprosjektet kan starte i uke 36 – 2017 dersom styret vedtar at prosjektet skal realiseres. 
Kontrahering av utstyrsleverandører og entreprenører kan starte i 2017-36 
Kontrahering av entreprenører kan starte i 2017 uke 41 i hht. framdriftsplanen 
Bygging kan starte i april 2018. 
Prosjektet kan avsluttes høsten 2019. 

Brukermøter/ programmering/ funksjonsprosjekt 
Brukermøtene startet i juni 2016. Arkitekt har kjørt brukermøtene og programmert arealene samt utarbeidet 
møblerte plantegninger. RIV/ RIE/ RIB har bistått etter behov for i forhold til tekniske fag. Utnevnte ansatte-
representanter har deltatt i prosjekteringsmøtene i denne versjonen av skisseprosjektet. 

Anbudsprosjekt 
Vi tror det vil være hensiktsmessig å benytte samme entreprisemodell som den vi benyttet ved forrige 
ombygging i Mosjøen: Generalentreprise med mulighet for å gi pris på kun BYGG, RØR, VENT eller Elektro, 
eller pris på kombinasjoner av disse. BYGG-entreprenøren ivaretar rollen som general-entreprenør. Denne 
entreprisemodellen vil også gi mindre lokale entreprenører mulighet for å gi konkurransedyktige tilbud. 
 
Kontrahering utstyrsleverandør for ny Sterilsentral 
I tillegg til de bygningsmessige fagene vil det være hensiktsmessig å engasjere en utstyrsleverandør som kan 
bistå med dimensjonering og layout for selve Sterilsentralen. Det bør vurderes om Helgelandssykehusets 
innkjøpsavdeling kan bistå prosjektet med dette innkjøpet. Utstyrsleverandører kontraheres fra  

Kontrahering entreprenører 
Entreprenører kontraheres i perioden juni 2017 til september 2017. 
Administrativ prosjekteringsleder/ byggherreombud gjennomfører administrativ evaluering. 
ARK/ RI utarbeider faglige evaluering av tilbudene og estimerer forventet sluttkostnad. 
Byggherren beslutter valg av entreprenør og om prosjektet skal realiseres. 

Samhandlingsperiode med valgte utstyrsleverandører/ entreprenører 
Endelig layout for sterilsentralen bestemmes etter valg av leverandør i perioden desember 2018/ januar 2018 
Samhandlingsperiode med entreprenørene skjer i februar/ mars 2018. 
Byggherre, arkitekt og rådgivere overfører sin kunnskap om prosjektet til valgte entreprenører. 
Valgte entreprenører detaljplanlegger bygging i samarbeid med byggherre, arkitekt og rådgivere. 
Valgte entreprenører kartlegger infrastrukturen og utarbeider miljøsaneringsrapport før byggestart. 

Detaljprosjektering 
Arkitekt og rådgiver utarbeider arbeidstegninger i samhandlingsperioden januar til mars 2018 
Utstyrsleverandører og entreprenørene påvirker arbeidstegningene i samhandlingsperioden og før byggestart. 

Bygging/ innflytting 

 Vi starter med bygging av nytt bygg for Sterilsentral etter påske i april 2018 

 RI/ARK bistår Byggherren i byggeperioden etter avrop fra Byggherre og gjerne i samarbeid med 

byggeleder eller byggherreombud 

 Provisoriske garderober etableres parallelt med bygging av ny sterilsentral. Garderobene bygges om og 

tas i bruk trinnvis i perioden april 2018 til oktober 2018. 

 Sterilsentral blir ferdig i mars 2019 

 Operasjonsstue 2 og 1 bygges om og tas i bruk trinnvis i februar 2019 til mars 2019 

 Operasjonsstue 3 og 4 bygges om og tas i bruk i perioden januar 2019 til mai 2019. 

 Kommandosentral bygges om og tas i bruk i perioden april 2019 oktober 2019. 

 Byggeperioden avsluttes i oktober 2019.  
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1.6 Kostnader oppsummert - FORTROLIG (PGL) 
Kostnadsoverslaget er beregnet av prosjekteringsgruppen og satt opp etter bygningsdelstabellen.  

1.6.1 Huskostnader 
Huskostnader skisseprosjekt ver.03 - 07.04.17: 

 
 

1.6.2 Utstyrsbudsjett/spesielle kostnader 

 

1.6.2 Prosjektkostnad ver.03 – 07.04.17/ med utvikling kostnadsestimater 
Prosjektkostnad pr. 07.04.17: Kr. 85,3 millioner i hht. kostnadsoverslag under. 

Prosjektkostnad beregnet i skisseprosjekt ver.03 - 07.04.16: 

Egen rigg og drift

Fellesrigg og drift

Hjelpearbeider

Tiltransport

RØR VENT EL 07.04.17

Romfunksjon
 Kostnads-

areal 

Grad

rehab.
25 %

ARK

(05.04.17)
RIB RIV RIV RIE

Kto. 1-6

Hus

kostnad

Kr/m²

TOTAL HUSKOSTNAD 1 620       9 155 437            11 914 726 7 597 718 4 870 605 3 834 550 8 479 150 45 852 186   28 312   

kr/m²: 5 653                  7 357         4 691       3 007       2 368       5 236       28 312          

OPERASJONSAVDELING 631          2 575 264            3 809 426   1 115 126 755 905    2 449 600 2 171 000 12 876 321   20 396   

Operasjonsstue 1 og 2 243          791 025               950 600      148 400    245 000    1 025 100 795 000    3 955 125     16 270   

Operasjonsstue 3,4,5 248          1 337 723            1 898 296   628 096    344 100    1 338 400 1 142 000 6 688 615     26 949   

Garderobeanlegg 140          446 516               960 530      338 630    166 805    86 100      234 000    2 232 581     15 944   

STERILSENTRAL - TILBYGG 988          6 580 173            8 105 300   6 482 592 4 114 700 1 384 950 6 308 150 32 975 865   33 370   

Sterilsentral 2.etg 325          2 061 125            3 250 000   2 132 000 975 000    487 500    1 400 000 10 305 625   31 710   

Sterilsentral 1.etg 313          1 775 195            2 709 900   2 053 280 844 100    469 500    1 024 000 8 875 975     28 358   

Sterilsentral U1.etg 313          1 657 944            2 018 900   2 052 624 346 000    372 000    1 842 250 8 289 718     26 493   

Eksisterende bygg U1 37            153 410               126 500      244 688    74 600      55 950      111 900    767 048        20 564   

Infrastruktur VVS 450 000               -             -           1 875 000 -           -           2 325 000     1 436     

Infrastruktur EL 482 500               -             -           -           -           1 930 000 2 412 500     1 490     

SKISSEPROSJEKT-

Elementkalkyle huskostnad BYGG

2 nye Instrumentvaskemaskiner            340 000 
2 Gjennomstikksautoklaver         1 100 000 
1 Ny Vognvaskemaskin            600 000 
2 nye operasjonslamper stue 3 og 4            330 000 
2 doble anestesisøyler til stue 3 og 4            500 000 
2 Kirurgisøyler til stue 3 og 4            240 000 
Ett nytt operasjonsbord stue 4            170 000 
Demontering, flytting og montering av gjenbruksutstyr            100 000 
2 nye operasjonslamper stue 1 og 2            330 000 
2 doble anestesisøyler til stue1 og 2            500 000 
2 Kirurgisøyler til stue 1 og 2            240 000 
OP-bord inngår ikke for stue 1 og 2                     -   
Annet løst brukerutstyr            100 000 
Flyttekostnader            100 000 
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Dato: 07.04.2017 Helgelandssykehuset - Mo i Rana
Utvidelse operasjonssentraler og ny Sterilsentral  Kostnads-

areal 

Prisnivå 15.04.2017 SKISSEPROSJEKT v03 -Kostnadsoverslag  Brutto-

Areal: 
1 620     

KTO ANSVARLIG BYGNINGSDELSTABELL  Grunnkalkyle

Skisseprosjekt

50% 

% kr/m²

1 ALLE RIGG OG DRIFT (Inkl. hjelpearbeider)            9 155 437 19,8 % 5 653     

2 ARK/RI

B

BYGNING          19 512 444 42,1 % 12 048    

3 RIV VVS-INSTALLASJONER            8 705 155 18,8 % 5 375     

4 RIE ELKRAFT            5 257 073 11,3 % 3 246     

5 RIE TELE- OG AUTOMATISERING            2 543 745 5,5 % 1 571     

6 RI, ARK ANDRE INSTALLASJONER               678 332 1,5 % 419        

1-6 SUM HUSKOSTNAD       45 852 186 98,9 % 28 312    

7 ARK RI UTENDØRS               500 000 1,1 % 309        

1-7 SUM ENTREPRISEKOSTNAD       46 352 186 100,0 % 28 621    

8 ARK, RI GENERELLE KOSTNADER            6 797 000 14,7 % 4 197     

1-8 SUM BYGGEKOSTNAD       53 149 186 114,7 % 32 818    

9 BH SPESIELLE KOSTNADER            6 325 000 13,6 % 3 905     

1-9 TOTALT       59 474 186 128,3 % 36 723    

0 PGL,BH RESERVER/ MARGINER Eks. mva         8 767 733 18,9 % 5 414     

0.1 PGK Reserver: 12,5% Av kto. 1-7                  5 794 023 12,5 % 3 578     

0.2 BH Marginer 5% av Av kto 1-9                  2 973 709 5,0 % 1 836     

0-9 SUM PROSJEKT KOSTNAD

Ekskl. mva.  pr. 15.04.17

      68 241 919 147,2 % 42 137    

0.5 25% Mva.                17 035 480 36,8 % 10 519    

0-9 SUM PROSJEKT KOSTNAD

Inkl.mva pr. 15.04.17

      85 277 399 184,0 % 52 656    

0.6 PGK Prisstigning til byggestart 15.04.17- 15.12.17 2,9% 

pr. år
1 649 180           3,6 % 1 018     

0.7 PGK Prisstigning i byggeperioden 15.12.17- 01.07.19 

2,9% pr. år
2 473 770           5,3 % 1 527     

0-9 SUM PROSJEKTKOSTNAD 

Inkl.mva og inkl. prisstigning 

ved overtagelse juli 2019

      89 400 348 192,9 % 55 202    
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Prosjektkostnad beregnet i skisseprosjekt ver.01 - 29.01.16 (For sammenligning): 

 

  

Utvidelse operasjonssentraler og ny Sterilsentral  Kostnads-

areal 

Prisnivå 15.01.2016 SKISSEPROSJEKT-Kostnadsoverslag 929        

KTO ANSVARLIG  BYGNINGSDELSTABELL  Grunnkalkyle

Skisseprosjekt

50% 

% kr/m²

1 ALLE RIGG OG DRIFT            4 104 562 21,3 % 4 419     

2 ARK/RIB BYGNING            8 830 249 45,8 % 9 506     

3 RIV VVS-INSTALLASJONER            3 237 200 16,8 % 3 485     

4 RIE ELKRAFT            1 606 854 8,3 % 1 730     

5 RIE TELE- OG AUTOMATISERING               777 510 4,0 % 837        

6 RI, ARK ANDRE INSTALLASJONER            207 336 1,1 % 223        

1-6 SUM HUSKOSTNAD       18 763 711 97,4 % 20 200   

7 ARK RI UTENDØRS            500 000 2,6 % 538        

1-7 SUM ENTREPRISEKOSTNAD       19 263 711 100,0 % 20 738   

1,2,6,7 ENT BYGG - entreprise                12 851 921 66,7 % 13 836   

1,3,7 ENT RØR - entreprise                  1 401 070 7,3 % 1 508     

1,3 ENT VENT - entreprise                  2 159 850 11,2 % 2 325     

1,4,5,67 ENT EL - entreprise                  2 850 870 14,8 % 3 069     

8 ARK, RI GENERELLE KOSTNADER            4 285 000 22,2 % 4 613     

1-8 SUM BYGGEKOSTNAD       23 548 711 122,2 % 25 351   

9 BH SPESIELLE KOSTNADER            4 120 000 21,4 % 4 435     

1-9 TOTALT       27 668 711 143,6 % 29 787   

0 PGL,BH RESERVER/ MARGINER Eks. mva         4 959 491 25,7 % 5 339     

0.1 PGK Reserver: 20% Av kto. 1-7)                  3 852 742 20,0 % 4 148     

0.2 BH Marginer 4% av Av kto 1-9                  1 106 748 5,7 % 1 191     

0-9 SUM PROSJEKT KOSTNAD

Ekskl. mva.  pr. 15.01.16

      32 628 201 169,4 % 35 126   

25% Mva.                  7 982 050 41,4 % 8 593     

0-9 SUM PROSJEKT KOSTNAD

Inkl.mva pr. 15.01.16

      40 610 252 210,8 % 43 719   

PGK Prisstigning til byggestart 01.01.16                    620 761 3,2 % 668        

PGK Prisstigning i byggeperioden                    577 911 3,0 % 622        

PGK 25% mva. på prisstigning                      29 967 0,2 % 32          

0-9 SUM PROSJEKTKOSTNAD 

Inkl.mva og inkl. prisstigning 

ved overtagelse høsten 2018

      41 838 891 217,2 % 45 042   
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2. FAGBESKRIVELSER 

2.0  BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) 

20 BYGNING, GENERELT 
Byggearbeidene består av et frittliggende bygg i to etasjer, plassert på eksisterende 
parkeringsplass, nord for fløy vest, samt ombygging av deler av operasjon i 2.etg. fløy vest. 
Nybygget med sterilsentral, avfallsrom og utstyrslager for operasjon i 2. etg, møte- pauserom, 
kontorer, medisinsk- teknisk verksted, rengjøringsrom, wc, disponibelt areal og ventilasjonsrom i 1. 
etg., utvidelse av sentralt lager, nye rom for reservekraft, trykkluft- og gass-sentral i U1.etg, er 
forbundet med glassbro inn i ren sone på operasjon i 2.etg og forsyning og teknikk i U1. etg. fløy 
vest. 

Nybygget er plassert ca. 4 meter fra eksisterende nord-fasade for å sikre dagslys inn til eksisterende 
operasjon i 2.etg og til billeddiagnostikk i 1.etg, se situasjonsplan vedlegg 1. 

Løsningen gir tette samband mellom operasjon og sterilsentralen. Se plan 2.etg vedlegg 2. 
Møte/pauserom, verksted, rengjøringsrom og kontor i 1.etg på nybygget har akseptable samband 
ved trapp og heis direkte opp til brua inn i operasjon, se plan 1.etg vedlegg 3. På brua er det lagt inn 
et pauseareal med kaffemaskin. 

I den eksisterende operasjonsetasjen er det innpasset to nye operasjonsstuer på ca. 40m2 hver 
med mellomliggende oppdekkingsrom mot nord-fasaden og nisjer for prevask mot korridor. I alle 
operasjonsstuer er det lagt inn gjennomstikkskap til mellomliggende oppdekkingsrom. I eksisterende 
operasjonsstuer, stue 1 og 2, er det medtatt nødvendig ombygging for å sikre ren luft. 
Mellomliggende eksisterende oppdekkingsrom er utvidet på bekostning av nisje for prevask. Uren 
stue, nå stue 5, mot eksisterende sluse, beholdes uendret bygningsmessig. 

Forberedelsesrom anestesi mot sydfasaden, er utvidet til dobbelt størrelse ved å innlemme 
kontorareal som er erstattet i nybygget. 

I kjernearealet er garderobene ombygget til en dame- og en herregarderobe. Disse delte tidligere 
garderobe. Utstyrslageret er flyttet. Det gir plass for en sentral kommandoenhet med visuell kontakt 
mot alle de fem operasjonsstuene. Det er også innpasset et nytt dikteringsrom i kjernen. 

I tilknytning til operasjonsstue 3, i hjørnet mot brua over til nybygget, har nytt asfyksirom fått plass i 
tillegg til preparatrom. Se plan 2.etg vedlegg 2. 

Akustikk RIAK 
Nybygget vil følge gjeldene forskrift, TEK 17, for krav til akustikk mellom rom i kontorbygg og det vil 
tilrettelegges med akustisk dempende overflater i himlinger som ved tilsvarende rom ved øvrige nye 
arealer i sykehuset. 

Universell utforming 
Alle etasjer vil ha tilgjengelighet på nivå til eksisterende bygningsavsnitt og bygget vil ha egen heis 
(løftebord) tilpasset rullestol. Korridorer med sengetransport er generelt planlagt med minimum 2,4m 
bredde. Korridor uten sengetransport er tilrettelagt for rullestol med bredde 1,8m. Dører til operasjon 
har bredde 15M tilpasset seng og utstyr, øvrige dører til arbeidsrom som lager er 10M tilpasset 
rullestol. 

23 YTTERVEGGER 
Bygget tilpasses TEK 17 med økte krav til isolasjonsverdier for fasader og tak i forhold til Tek 07, 
som gjelder resten av prosjektet. Nybygget er foreslått kledd i lette materialer tilpasset en eventuell 
avgjørelse om utførelse som elementbygg. Vinduer og innslag av tette felt mellom vinduer utføres i 
pulverlakkert aluminium. Se for øvrig kapittel 2.2 utarbeidet av RIB. Se også fasade nord, øst, vest 
og snitt AA. 
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24 INNERVEGGER 
Generelle veggoverflater i bygget vil være malt gips både ved innside av fasade og ved innvendige 
lettvegger. Eksisterende vindavstivende betongskiver pusses og males. Tette soner i kjernen som 
ikke er nødvendig for vindavstivning bygges av lettvegger. Møterom og kontor er tenkt med 
glassvegger mot korridor. Dører til operasjon og oppdekningsrom tenkes utført med lite vindu som 
gir visuell kontakt og samtidig i varetar brannkrav. Inne i sterilsentralen tenkes det brukt tilstrekkelig 
glass i vegger og dører til å gi god oversikt og kontakt mellom arbeidsplassene i vaskerom, 
pakkerom og sterillager. 

23 DEKKER 
Gulvene i kontoretasjer vil ha pvc som overflate i våte arealer og evt. linoleum i tørre arealer.  
 
Himlinger over korridorsone i kontordel utformes som akustisk nedtakbar hygienehimling i hengslet 
system. Operasjonssaler utføres med tett gips pga. hygienekrav. Øvrige himlinger utføres i 
kombinasjon av modul-himling 60x60cm, A-kant, med hygieneplater + og fast gips.  

Den bygningsmessige standarden bør være lik den generelle standard sykehuset har for 
øvrige nye arealer. 

26 YTTERTAK 
Beskrives av RIB under kap. 2.2 

27 FAST INVENTAR 
Fast inventar utføres i høytrykkslaminat med innslag av naturtre der dette ikke er i konflikt med 
hygienekrav. Fast innredning med særskilt belastning under bruk, så som i urent vaskerom, utføres i 
rustfritt/syrefast stål. 

28 TRAPPER, BALKONGER M.M 
Trapp fra 1. til 2.etg i nybygg har fri bredde 1.2 m for å tilfredsstille rømningskrav, og utføres i lakkert 
stål med belegg lagt i trinn og glass i rekkverk. 

29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE DELER 
Det er medtatt generell god standard for garnityr til toaletter og garderober i alle etasjer og en enkel 
innredning for tekjøkken. 
 
Løs og fast innredning, farger og materialer (gulv og vegg) foreslås utredet av interiørarkitekt hos 
Ratio for godkjennelse av sykehuset. 
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2.1  BRANNTEKNISKE VURDERINGER (RI-brann) 
Kfr. vedlagt brannteknisk notat: HLSH-Mo i Rana Notat Brannteknisk overordnet 07.04.17. 
 
 
Utsnitt fra vedlagte branntegning 2 etg. Operasjonsavdeling inkl. Sterilsentral 2.etg: 
Br802 RIBr – Brannskisse plan 2.etg 07.04.17. 
 

 
 
Utsnitt fra vedlagte branntegning Sterilsentral 1.etg: 
Br801 RIBr – Brannskisse plan 1.etg 07.04.17. 
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Utsnitt fra vedlagte branntegning Sterilsentral U1: 
BrU1 RIBr – Brannskisse plan U1 07.04.17. 
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2.2  GRUNNARBEIDER OG KONSTRUKSJONER (RIB) 

21 GRUNN OG FUNDAMENTER 
 
For nybygget antas grunnen å bestå av silt og eventuelt leire på fjell og oppfylte masser i øvre lag 
for vei- og plassoppbygging. Avstand til fjell er ikke kjent pr dato, da det er ukjent om det er utført 
geotekniske undersøkelser på nærliggende områder. Geotekniske undersøkelser forutsettes 
avklart/utført i løpet av anbudsprosjektet. 
 
Inntil fjellnivået er kjent, antas at ny bygning fundamenteres direkte på original leiregrunn med 
langsgående banketter med isolert kjellervegg og punktfundamenter under enkeltsøyler.  
Eventuell sprengning i fjell eller sikringstiltak i grunnen mot eksisterende bygningsmasse er ikke 
forutsatt. 
Drenering med spylepunkt rundt hele bygget er medtatt inkl. tilknytting til OV-kum. 
Tilbakefylling med drenerende masser og tilbakeføring veier/plasser med asfalt som eksisterende 
situasjon. 

22 BÆRESYSTEM 
Bærende konstruksjoner, søyler og bjelker for opplegg av dekker forutsettes utført i stål. 
Betongsøyler i U1. Avstivning av bygget med kryss av stål eller betongskiver på min 3 steder i 
ytterveggsliv. 
 
Sjakt for heis forutsettes utført i betongkonstruksjoner. 
 
Bro fra nybygg til åpning i eksisterende bygg utføres i stålkonstruksjoner og dekke i betong. Det 
forutsettes 2 stk. nye søyler inn mot fasade eksisterende bygg for bæring av bro. 
Bærende konstruksjoner i nybygget brannbeskyttes til R90. 
 
23 YTTERVEGG 

25 DEKKER 
Det forutsettes flytende gulv på grunnen i kjeller av 
plasstøpt betong med isolasjonstykkelse under i hht 
TEK10. Radon-tiltak med duk under gulv på grunnen og 
radon-brønner er medtatt. 
 
Etasjeskille med prefabrikkerte hulldekker opplagt på 
stålkonstruksjoner. På dekker forutsettes påstøp for å ta 
variasjoner i fallforhold og trinnlyd mot underliggende 
etasje. 
Under autoklaver og vognvaskemaskin er det medtatt 
element for nedsenket vanntett grube med ristgulv. 
 
 

Yttervegger i kjeller forutsettes utført i plasstøpt 
betong, isolert utvendig med drensplater. 
.  
Opplegg av yttervegg over terrengnivå med for 
eksempel med Leca-blokker under terrengnivå jfr. 
detalj fra Byggforsk. Evt med stålvinkler som er boltet 
til vegg. 
 
Kuldebrodetaljer i overgang kjellervegg og vegg over 
terreng er her viktig å ta vare på. 
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26 YTTERTAK 
Det er forutsatt dekke med prefabrikkerte hulldekker. Fallisolasjon med 2-lag tekking og oppbretter 
mot/over heissjakt og beslått gesimstopp. 

29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE DELER 
Ved sammenkobling nytt og eksisterende bygg er det forutsatt at eksisterende fasade ombygges i 
2.etg. Bærende tegl-felt mellom vinduer og brystninger under 2 stk. vinduer skal rives.  
Dette vil være en utfordrende utførelse pga. eksisterende konstruksjonsutforming. Her er medtatt en 
rammekonstruksjon rundt ny åpning for forsterkning av eksisterende bæring. 
Detaljer vedr dette forutsettes avklart/utført i løpet av detaljprosjektet. 

 

Bygningsmessige hjelpearbeider for tekniske fag er medtatt. 
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OMBYGGING EKSISTERENDE PLAN 2 

Ved ombygging i eksisterende operasjonsavdeling skal det tas nye åpninger i eksisterende vegger. 

Dette for å åpne planløsning ved kommandosentral og for plassering av nye dører og nisjer mot 

operasjonsstuer, garderober og el-rom. 

Eksisterende vegger er utført i 150mm enkeltarmert betong fra ca. 1962. Gjenværende 

betongtverrsnitt etter riving antas noe svak, derfor er det forutsatt forsterkning av søyletverrsnitt og 

forsterkning over åpninger med U-stål på hver side av vegg.  

Noen eksisterende åpninger skal gjenmures evt. støpes. 

Detaljer vedr dette forutsettes avklart/utført i løpet av detaljprosjektet. 

 

Det er også medtatt helsparkling/avretting av eksisterende rom som har forutsatt tung ombygging. 

 

Mhp. saging og forsterkning av nye åpninger vil det være utfordringer mhp. utførelse. Dette er 

"tunge" arbeider hvor støy, støv og vannsøl må påregnes i lokalene (også i tilstøtende arealer). 

Høye enhetspriser for hulltaking er derfor forutsatt pga at det må gjøres ekstraordinære tiltak mhp 

utførelse for å redusere ulemper for sykehus i drift. 
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2.3 VVS-TEKNISKE ANLEGG (RIV) 

30 VVS-INSTALLASJONER, GENERELT 
Infrastruktur for spillvann, forbruksvann, varme, sprinkler og gass tilknyttes sykehusets eksisterende 
anlegg. 

31 SANITÆR 
Sanitæranlegg utføres iht. Normalreglement for sanitæranlegg. Det benyttes hvit porselen og 
veggmonterte WC-skåler. Anlegg utføres iht. reglement for Universell Utforming. 
 
Varmt og kaldt forbruksvann med vv sirkulasjon til nybygg tilføres via bro/korridor fra plan 2, 
alternativt via ny forbindelse i underetasje. Spillvann og overvann føres i grunnen og tilknyttes 
eksisterende ledningsnett. Avløp fra autoklaver utføres i rustfrie stålrør av hensyn til varme. 
 
Varmt og kaldt forbruksvann i ombyggingsarealer tilknyttes eksisterende ledningsnett i etasjen. 
Avløp tilknyttes eksisterende ledningsnett i underliggende etasje. Lufting tilknyttes eksisterende 
lufting, evt. føres over tak. 
 
Ombygging av plan U1 medfører kun mindre arbeider knyttet til generelle VVS-tekniske anlegg. 
Flytting av gassentral er medtatt under kap. 34. 

32 VARME 
Varmeanlegg utføres med glatte, veggmonterte radiatorer langs fasadene, dimensjonert for 
tur/returtemperatur 65/45 °C ved dimensjonerende forhold. Varme i operasjonsstuer skjer via 
ventilasjonsluften. Varme til ventilasjon dimensjoneres for 65/35 °C. 
 
Varme til nybygg føres fra eksisterende varmesentral i grunnen frem til nybygg, Rør i bakken utføres 
som preisolerte rør. 
 
Komplettering av varme i plan 2 tilknyttes eksisterende ledningsnett. 

33 BRANNSLOKKING 
Det installeres heldekkende sprinkleranlegg for bygget. Det installeres brannslangetromler iht. 
gjeldende forskrifter. 
 
Sprinklerledning til nybygg føres i bro/korridor til eksisterende bygg og tilknyttes sprinklerledning i 
plan 2, alternativt via ny forbindelse i underetasje. Sprinkler i ombygde arealer tilpasses ny 
planløsning. 
 
Det etableres mulighet for funksjonstest av Deluge-ventiler på sprinkleranlegg for operasjonsstuer i 
plan 2. Låsbar stengeventil, avtappingsventil samt avløp for bortledning av vann. 
 

34 GASS OG TRYKKLUFT 
Eksisterende gassentral i kjeller flyttes til underetasje i nybygg. Det installeres en ekstra 
forsyningsenhet for medisinsk luft i underetasje i nybygg. Ledningsnett knyttes sammen via lager i 
kjeller. 
 
Med ny sterilsentral vil kapasitet for teknisk trykkluft øke vesentlig. Det bør derfor installeres et 
separat trykkluftanlegg for teknisk luft til ny sterilsentral. 
 
Medisinsk gass til ombygde områder i plan 2 forsynes fra eksisterende anlegg. 
 
Verksted plassert i nybygg plan 1 tilføres teknisk trykkluft fra nytt anlegg i plan U1. 
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Gammel trykkvakt for operasjonsavdelingen skal skiftes. Dette vil medfører en ekstra kostnad på ca. 
kr. 75.000,-. 

35 PROSESSKJØLING 
Det er ikke registrert behov for lokale kuldeanlegg i bygget. 

36 LUFTBEHANDLING 
Luftbehandlingsanlegg utføres som balansert ventilasjon og iht. arbeidstilsynets retningslinjer og 
gjeldende forskrifter. Ventilasjonsrom i nybygg plasseres i plan 1 med føringer i sjakt til øvrige 
etasjer.  
 
Arealer i nybygg forsynes fra nye ventilasjonsaggregat i plan 1, separate anlegg for sterilsentral og 
øvrige arealer. Ventilasjonsaggregater utstyres med roterende varmegjenvinner. 
 
Alle operasjonsstuer forutsettes å tilfredsstille renhetskrav 10 cfu, bortsett fra stue 5 Cystoskopi (100 
cfu). Det anbefales å øke luftmengdene i stue 1-4 med ca. 50 % for å gi bedre fleksibilitet mht. å nå 
kravene på 10 cfu. 
 
Det installeres et nytt ventilasjonsanlegg for stue 1 og 2, som plasseres i ledig areal i eksisterende 
ventilasjonsrom på tak. Luftmengde ca. 6.000 m³/h (2x3.000 m³/h). 
 
Ventilasjonsaggregat som betjener eksisterende operasjonsstuer forutsettes skiftet ut og tilpasset 
behovene for stue 3, 4 og 5. Luftmengde ca. 8.000 m³/h (2x3.000 + 2.000 m³/h). 
 
Ventilasjonsaggregatene utstyres med væskekoblet varmegjenvinner. 
 
Øvrige ombygde arealer i plan 2 forsynes fra eksisterende ventilasjonsanlegg. Tilluft til sterile 
lagre/forberedelse utstyres med HEPA-filter. 
 

 
Forslag til ny layout for eksist. vent.rom. 

37 KOMFORTKJØLING 
Kjøling skjer generelt via ventilasjonsluften. Det vil være behov for tilleggskjøling i forbindelse med 
vaskemaskiner og autoklaver i sterilsentralen. Kjøleledninger til nybygg føres fra varmesentral i 
bakken frem til ventilasjonsrom. Rør i grunnen utføres som preisolerte rør. Det må undersøkes 
nærmere om eksisterende kjøleanlegg har tilstrekkelig kapasitet, evt. undersøke muligheten for å 
øke denne. 

38 VANNBEHANDLING 
Det installeres rentvannsanlegg for vaskemaskiner og autoklaver i sterilsentral. 
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39 ANDRE VVS-INSTALLASJONER 
Sykehusutstyr 
Autoklaver, instrumentvaskemaskiner og vognvaskemaskin til ny sterilsentral leveres som 
brukerutstyr. Autoklaver utstyres med intern dampproduksjon. 
 
Anlegg for RO-vann 
I skisseprosjektet er det medtatt kostnader for RO-anlegg plassert i teknisk rom i Sterilsentralen for 
betjening av selve Sterilsentralen. 
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2.4 ELKRAFT (RIE) 

40 ELKRAFT, GENERELT 

 
Prosjektforutsetninger 
Løsninger for elektrotekniske installasjoner bygger videre på eksisterende 
installasjoner/infrastruktur. Dette i tillegg til  
- Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg (FEA-F) 
- Forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 
- Norsk elektroteknisk norm, Elektriske lavspenningsinstallasjoner, (NEK 400) 
Det tilstrebes løsninger med tilstrekkelig robusthet, som er framtidsrettet og tilfredsstiller krav til 
fleksibilitet. 

 

EMC 
Helgelandssykehuset Mo i Rana har en høy tetthet av støy-ømfintlig teknisk utstyr. Det er en 
overordnet målsetting at installasjonene skal ha god elektromagnetisk sameksistens (EMC) slik at 
de systemene som installeres i sykehuset skal fungere optimalt uten gjensidig forstyrrende 
innvirkning på hverandre.  
Tiltak må tilpasses respektive funksjoner basert på gjeldende normer og krav. 

 

Elkraftforsyning 
Det nye bygget for sterilsentral forsynes fra sykehusets etablerte hovedfordeling med 
spenningssystem 400V/230V TN-S.  
Ombygging i eksisterende operasjonsetasje tilpasses eksisterende spenningssystem 230V IT, med 
forsyning både fra normalkraft og nødkraft. 
 

41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 
Bæresystemer. Det installeres et strukturert system for framføring av kabler, med separate 
hovedføringsveier for elkraft og telekabler. Føringsveier for hovedkabler normalkraft, prioritert og 
avbruddsfri strømforsyning søkes etablert adskilt.  
Jording. Det bygges ut et jordelektrodesystem bestående av fundamentelektrode under bygningen 
med oppstikk til elfordeling for tilknytning til eksisterende jordingssystem.  
Lynavleder. Lynvernanlegg synes unødvendig, men vurderes og evt. tilpasses 
bygningskonstruksjoner og fasader når endelig utforming/plassering av bygget er avklart. 
 

43 LAVSPENT FORSYNING 
Det er 3 ulike kategorier for lavspent forsyning ved sykehuset (400V TN-S og 230V IT) 
- Normalkraft  
- Prioritert kraft (Nødkraft <15sek) 
- UPS (avbruddsfri forsyning <0,5sek) 
Det etableres vertikale føringssjakter i nybygget. Sjakten skal være gjennomgående og tilstrebes å 
ligge i samme posisjon i hver etasje.  
Fordelingssystemene har en hierarkisk oppbygging, med hovedfordelinger, underfordelinger og 
gruppefordelinger etablert i egne rom/bygningsmessige nisjer, evt som stålplatekapslede skap i 
tekniske arealer. 
Selektivitetsnivå og vernstruktur i anleggene skal koordineres og dokumenteres. Det skal som 
hovedregel være total selektivitet mellom alle vern i anlegget. 
Eksisterende operasjonsstuer forsynes fra eksisterende elfordelinger mens det opprettes nye gr2-
fordelinger med skilletransformator og omkoplingsautomatikk for de 2 nye operasjonsstuene. 
Som stigekabler benyttes kabler og det etableres separate stigenett for de respektive 
spenningskategorier. Adskilte føringsveger tilstrebes. 
Fra el-underfordelinger føres kurser ut til de respektive forbrukere (lys, teknisk etc.) 
Kursopplegg skal være dekkende for funksjon, tilpasset innredning og miljø, i et omfang som 
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tilfredsstiller program/antatt brukerbehov i de forskjellige arealer. 
 

44 LYS 
Belysningsmiljøet i arealene skal oppleves som innbydende for pasienter, ansatte og besøkende. 
Belysningen skal være dekkende for funksjon, tilpasset innredning og miljø og gi gode 
arbeidsforhold for de ansatte. Den skal baseres på enkle, effektive anlegg med gunstig årskostnad 
og god romtilpasning.  
Generelt vises det til aktuelle publikasjoner fra LYSKULTUR, samt egen tabell for lysnivå og 
lyskvalitet. 
Som lyskilder benyttes i hovedsak LED, unntaksvis T5-lysrør. 
Nødlysanlegg etableres etter gjeldende normer og forskrifter. Hovedfunksjonen til nødlyset er å 
skape en trygg og oversiktlig rømningsvei ved behov for rømning. Anlegget vil bestå av 
markeringsskilt som viser retning mot utgang/nødutgang samt ledelys (integrert i 
allmennbelysningen) som skal sikre nødvendig rømningslys ved nettutfall.  
 
45 ELVARME 
Vannbåret varmesystem i eksisterende bygningsmasse vil bli videreført. 
 
46 RESERVEKRAFT 
I tilbygget plasseres et reservekraftaggregat med samme kapasitet (640kVA) som dagens 
reservekraftaggregat. Aggregatet kobles til eksisterende infrastruktur ved sykehuset. 
 
I anbudsprosjektet etterspørres opsjonspris på aggregat med kapasitet på ca. 1000kVA. Tilbyggets 
nye reservekraftaggregat tilknyttes sykehusets øvrige infrastruktur.  

 

49 ANDRE ELKRAFTINSTALLASJONER 

 

2.5 TELE OG AUTOMATISERING (RIE) 

50 TELE OG AUTOMATISERING, GENERELT 
 

52 INTEGRERT KOMMUNIKASJON 
Datanettet tilknyttes sykehusets infrastruktur, med kapasitet i hht overordnet strategi.  

Datanettet vil inneha tjenester/funksjonalitet og kapasitet til å kunne tilfredsstille 
kommunikasjonsbehovene for de systemene som blir etablert ved sykehuset. 
 

53 TELEFONI OG PERSONSØKING 
Telefoniløsningen tilpasses sykehusets overordnede system. 
 

54 ALARM OG SIGNAL 
Brannalarmanlegget i ombygde/nyetablerte arealer tilknyttes eksisterende brannalarmanlegg ved 
HLSH. 

Brannalarmanlegget vil ha grensesnitt mot en rekke systemer, som ventilasjonsanlegg, 
sprinkleranlegg, adgangskontrollanlegg etc.  

Sikringsanlegg er en fellesbetegnelse for de systemene som ivaretar sikkerheten til ansatte, 
pasienter og besøkende på sykehusets område, samt å ta vare på sykehusets verdier ved å 
forhindre tyveri, innbrudd eller andre kriminelle handlinger.  
Adgangskontrollanlegg i det nye tilbygget integreres i det etablerte adgangskontrollsystemet ved 
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sykehuset. 
 

55 LYD OG BILDE 
Lyd- og bildedistribusjon realiseres ved hjelp av "TV over IP"-løsning basert på det generelle 
datanettet. 

Det legges til rette for gode løsninger med hensyn på videokonferanse, fjernundervisning og 
fjernkonsultasjon (telemedisin), fortrinnsvis i form av møte- og samlingsrom spesielt tilrettelagt for 
denne type bruk. Teknologien baseres på sykehusets etablerte system. 
 

56 AUTOMATISERING (RIE, RIV) 
Driftstekniske anlegg styres, reguleres og overvåkes av undersentraler tilknyttet overordnet SD-
anlegg etablert ved sykehuset. For teletekniske anlegg som brannalarm-, sikring- og 
adgangskontrollanlegg er det installert separate anlegg, men BAS skal ha en viss kommunikasjon 
med disse anleggene. 
 

57 INSTRUMENTERING 
Strukturert kabelnett IKT tilknyttes det etablerte felles kablingssystem for Informasjonsteknologi ved 
HLSH. Dette kabelnettet er en felles ressurs for datanettet og andre kommunikasjonssystemer som 
telefonsystem, bildeoverføring, sikringsanlegg osv. 

Strukturert kabelnett omfatter kabling (fiber og parkabel), føringsveger og et hierarki av 
kommunikasjonsrom som understøtter alle IKT-anvendelser ved hele HLSH med nødvendig 
sikkerhet. 

 

2.6 ANDRE INSTALLASJONER (RIE) 

624 Heis 

Det installeres heis for vertikal transport mellom U1, 1. og 2.etg i ny sterilsentral. 

 

2.7 UTENDØRS (ARK, RIB, RIV, RIE RIV) 

70  UTENDØRS, GENERELT (PGL) 
 Det er medtatt kostnader for enkelt utomhusanlegg rundt den nye sterilsentralen med 
 asfaltering, kantsteinsetting, tilsåing og noe buskas rundt bygningen.  
 Det er også medtatt kostnader for noe omlegging av EL, Tele og fjernvarme. 

 

741 Kursopplegg for utendørs (RIE) 

Kabler i jord skal føres i trekkrør, med merkebånd over. 
Kabeltraseer skal etter utførelse dokumenteres med angivelse av beliggenhet med 
tilstrekkelig antall målsatte avstander fra hushjørner og andre faste punkter. 

 

744 Lys (RIE) 

Det skal være dekkende utendørsbelysning som tilpasses belysningen av tilstøtende arealer. 
For mastebelysning må mastehøyde velges ut fra funksjonelle hensyn. Generelt skal høyden 
være minst 3,5 m. 
All belysning utendørs som er lett tilgjengelig må være utført med vandalsikre armaturer. 
Det benyttes lyskilder som er beregnet for utendørs montasje, uten gjeninnkoblingstid.  
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VEDLEGG 

TEGNINGER (ARK)  
 Situasjonskart 15.04.17: A103P MR T0 001_170415.pdf 

 Takplan 15.04.17: A110P V0 03 001_170415.pdf 

 2.etg Operasjonsavdeling og 2.etg Sterilsentral, 15.04.17: A110P V0  02 001_170415.pdf 

 1.etg Sterilsentral 15.04.17: A110P  V0 01 001_170415.pdf 

 U1.etg Sterilsentral 15.04.17: A110P V0 U1 001_170415.pdf 

 Fasade mot vest, nord og syd: 15.04.17: A220F 00 00 001_170415.pdf 

 Snitt A-A, 15.04.17: A211S 00 00 001_170415.pdf 

 

BRANNOTAT OG BRANNTEGNINGER (RI-brann) 
 HLSH-Mo i Rana Notat Brannteknisk overordnet 07.04.17 

 Br802 RIBr – Brannskisse plan 2. etg 07.04.17 

 Br801 RIBr – Brannskisse plan 1. etg 07.04.17 

 BrU1 RIBr – Brannskisse plan U1 07.04.17 

 

DETALJERT KOSTNADSOVERSLAG- FORTROLIG (PGL, ARK, RIB, RIV, RIE, BH) 
 HLSH Mo i Rana Kostnadsoverslag 07.04.17.xlsx   

http://projects.cowiportal.com/ps/A078454/Documents/03%20Prosjektdokumenter/01%20Skisseprosjekt%20Mo%20i%20Rana%2029.01.16/A103PMRT0-001.pdf
http://projects.cowiportal.com/ps/A078454/Documents/03%20Prosjektdokumenter/01%20Skisseprosjekt%20Mo%20i%20Rana%2029.01.16/A110PMRT0-V01.pdf
http://projects.cowiportal.com/ps/A078454/Documents/03%20Prosjektdokumenter/02%20Skisseprosjekt%20Mo%20i%20Rana%2023.12.16/ARK/A110X002_001_%20plan2.pdf
http://projects.cowiportal.com/ps/A078454/Documents/03%20Prosjektdokumenter/02%20Skisseprosjekt%20Mo%20i%20Rana%2023.12.16/ARK/A110X002_001_ny%20plan%201.pdf
http://projects.cowiportal.com/ps/A078454/Documents/03%20Prosjektdokumenter/02%20Skisseprosjekt%20Mo%20i%20Rana%2023.12.16/ARK/A110X002_001_ny%20plan%201.pdf
http://projects.cowiportal.com/ps/A078454/Documents/03%20Prosjektdokumenter/01%20Skisseprosjekt%20Mo%20i%20Rana%2029.01.16/A222FMR00-V02.pdf
http://projects.cowiportal.com/ps/A078454/Documents/03%20Prosjektdokumenter/01%20Skisseprosjekt%20Mo%20i%20Rana%2029.01.16/A212SMR00-V01.pdf
http://projects.cowiportal.com/ps/A078454/Documents/03%20Prosjektdokumenter/02%20Skisseprosjekt%20Mo%20i%20Rana%2023.12.16/PGL/HLSH%20Mo%20i%20Rana%20Kostnadsoverslag%2023.12.16.xlsx
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 ADRESSE COWI AS 
Otto Nielsens veg 12 
Postboks 2564 Sentrum 
7414 Trondheim 

 TLF +47 02694 
 WWW cowi.no 
 
 DATO 17. September 2017 
 SIDE 1/4 
 REF Bård Nilstad 
 OPPDRAGSNR A078454 

NOTAT Teknisk tilstandsanalyse operasjonsavdeling 
 

1 - INNLEDNING 
COWI har bistått HLSH sammen med Ratio arkitekter å utarbeide et skisseprosjekt på utvidelse av 
operasjonssentral og ny sterilsentral ved sykehuset i Mo i Rana. Skisseprosjektet har blitt 
utarbeidet i samarbeid med klinisk miljø og teknisk driftsmiljø ved sykehuset. 

 

Siste versjon av skisseprosjektet ble fremlagt av Bjørn Bech-Hanssen for styret i møte i august 
2017.  

 

Bjørn har etter styremøtet bedt COWI sette opp en tilstandsrapport på dagens standard ift bygg og 
vedlikehold samt teknisk utstyr. 

 

Helgelandssykehuset HF 
Postboks 601 
8607 Mo i Rana 
 
v/ Bjørn Bech-Hanssen 
bjorn.bech-hanssen@helgelandssykehuset.no 
 
 

Mo i Rana - Utvidelse av operasjonssentraler og ny Sterilsentral 

Rammeavtaler mellom COWI AS og Helse Nord RHF nr. 2010/139-60 samt nr. 2014/562-17 
 

OPPDRAGSNR. A078454 
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VERSJON 01 /02 

UTGIVELSESDATO 16.09.17, 17.09.17 

UTARBEIDET BÅRD NILSTAD 

KONTROLLERT  
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2 - FORUTSETNINGER 
2.1 Mål: 
 COWI skal utarbeide en tilstandsrapport på dagens standard ift bygg og vedlikehold samt teknisk utstyr 

innenfor det omfanget som er omfattet av skisseprosjektet. 
 

2.2 Grunnlag 
 Befaringer. COWI/Ratio har hittil gjennomført to befaringer gjennom prosjektperioden.  

Hensikten har vært å identifisere bygningsmessig og teknisk tilstand for de arealene og tekniske 
systemer som har betydning for planlagt ombygging.  

 Tegninger av eksisterende bygninger og tekniske anlegg. 
Hensikten har vært å kunne vurdere bygningsmessig tilstand, brann- og rømningsforhold, restlevetid 
tekniske anlegg, mulighet for utvidelse av eksisterende tekniske anlegg, mulighet for sammenkobling 
mellom eksisterende og nye tekniske anlegg. 
 

 Brannteknisk tilstandsrapport fra 2007. Branningeniør fra COWI har gjennomgått foreliggende 
branndokumentasjon. I tillegg har hun deltatt ved en befaring og vurdert eksisterende situasjon i forhold 
til planlagt prosjektomfang. 
 

 Prosjekteringsmøter. Gjennom jevnlige møter og samhandling med klinisk miljø og teknisk 
driftspersonell har omfanget og gjennomføring av prosjektet blitt optimalisert. De prosjekterende har 
gjennom møtene i tillegg fått god innsikt i de utfordringene som ansatte møter i dagens 
operasjonsavdeling og teknisk drift av denne. 
 

 Skisseprosjekt versjon 3 datert 07.04.17/ 28.08.17 utarbeidet av Ratio arkitekter og COWI 
sammenfatter observasjoner fra befaringene, prosjekteringsmøtene og utvikling/optimalisering av 
prosjektet 
 

 Systemoppbygging strømforsyning datert 08.06.17. COWI-notat utarbeidet av RIE beskriver hva som 
er nødvendig som et minimum av tiltak for å oppnå bedret sikkerhet og forskriftsmessig strømforsyning 
av operasjons-stuene (medisinske områder gruppe 2) 
 

 ROS-analyse tekniske anlegg utført i regi av HLSH og fremlagt for styret i augustmøtet. Rapporten ble 
utarbeidet etter at arbeidet med skisseprosjektet var avsluttet. Skisseprosjektet vil bøte på kritiske 
forhold som gjelder operasjonsarealene og nybygget – altså innenfor definert prosjektomfang. Imidlertid 
må prosjekteringsgruppa se nærmere på kjøling og vannkvalitet dersom disse forholdene legges 
innenfor prosjektomfanget. 
 

  



Helgelandssykehuset – Mo i Rana   
Utvidelse operasjonssentraler og ny Sterilsentral –  

Teknisk Tilstandsanalyse      Dato: 17.09.17 

Side: 3 av 4 

 

3 – VURDERINGER 
Det er gjennomført teknisk tilstandsanalyse av eksisterende arealer og tekniske anlegg som har betydning 

for ombygging av operasjonsstuer og ny Sterilsentral. Oppsummering under beskriver de tiltak som er funnet 

nødvendig å utbedre gjennom skisseprosjektfasen 

 Ventilasjonsaggregatene som betjener operasjonsstuene har ikke tilstrekkelig kapasitet. 
Aggregatenes forventede levetid nærmer seg slutten. Spesialavtrekk for anestesigasser i 
operasjonsstuene mangler. Vakumsug for operasjonsstuene mangler 
 

 Mangelfull strømforsyning til operasjonsstuene. Strømforsyninga tilfredsstiller ikke dagens forskrifter 
i forhold til pasientsikkerhet og sikker strømforsyning (redundans) til medisinske områder gruppe 2. 
  

 Renhetskrav i Sterilproduksjon. Arealer for produksjon av sterilt flergangsgods er ikke delt inn i 
renhetssoner. Forholdet representerer en hygienerisiko ovenfor pasienter 
 

 Mangelfulle Garderobeanlegg. Garderobene for operasjonsavdelingen er trange, mangler 
tilfredsstillende kjønnsdeling og er nedslitte. Garderobeanlegget representerer således en hygienerisiko i 
forhold til pasienter. 
  
Mangelfulle rømningsforhold. En av rømningstrappene (spiraltrappa) fra operasjonsavdelingen må 
erstattes med ny rømningstrapp for å få tilfredsstillende rømningsfunksjonalitet. Dørene inn til 
operasjonsstuene mangler brannmotstand i forhold til foreliggende branntegninger 
 

 Blanding av antibiotika. Avtrekksskap mangler i anestesirommet (HMS-forhold ansatte) 
 

 Mangelfull lagerkapasitet. Dagens operasjonsavdeling mangler tilstrekkelig lagringskapasitet 
 

 Nødstrøm – Reservekraftforsyning mangelfull. Totalkapasiteten for hele sykehuset er mangelfull i 
forhold til pasientsikkerhet. Helgelandssykehuset Mo i Rana innehar akuttfunksjon, noe som innebærer 
at det til enhver tid må være operativt. Røntgenavdelingens utstyr (CT, MR, Ultralyd og skadelab), må 
være forsynt på en slik måte at de fungerer ved eksempelvis bortfall av strømtilførsel fra nettleverandør. 
Pr. i dag er det kun installert ett 230V-aggregat. Aggregatet er teknisk sett  modent for utskifting. Slik 
eksisterende system er bygd opp, tilfredsstiller det ikke dagens forskrifter for forsyning til medisinske 
områder gruppe 2, da det kun har forsyning fra en strømkilde. 
Gjeldende forskrifter stiller strenge krav til oppbygging av strømforsyningen ved et sykehus. Dette gjelder 
spesielt oppbyggingen av nødstrømsforsyningen for at det skal oppnås tilfredsstillende elforsyning i alle 
relevante driftssituasjoner. I denne sammenheng er det fra myndighetshold et sterkt fokus på at 
nødstrømsforsyningen etableres med en stor grad av redundans. Dette er ytterligere utdypet og skjerpet  
gjennom DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sine vurderinger i elsikkerhet nr. 68 
utgitt februar 2006. Krav til redundans vil også ivareta krav om sikker forsyning ved periodisk 
vedlikehold/service. Følgende forskrifter og normer vil gjelde for EL-anleggene i Mo i Rana: 

- Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg (FEA-F) 
- Forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 
- Norsk elektroteknisk norm, Elektriske lavspenningsinstallasjoner, (NEK 400)  

Det anbefales å sette inn to nye aggregater som leverer 400V og som er samkjørt. På den måten vil en 
kunne drive normalt vedlikehold av ett og ett aggregat. Ved bortfall av strøm fra nettleverandør, vil 
sykehuset ha strømforsyning, selv om ett av de to aggregatene svikter.  

 Nødstrøm UPS-kapasitet er mangelfull. UPS-anlegget for hele sykehuset må bygges ut pga. for liten 
totalkapasitet i forhold til pasientsikkerhet. Dagens batterier er plassert i et rom som ikke er godkjent for 
lagring av den typen batterier som benyttes. 
 

 Trykkvakter for gassforsyning mangelfull. Trykkvakter i operasjonsstuer utbedres. Disse må skiftes ut 
pga. for liten kapasitet. 
 

 Forsyningssikkerhet trykkluft mangelfull. Sykehuset forsynes med trykkluft fra kun en kompressor. 
Bør suppleres med ekstra trykkluftskompressor av hensyn til pasientbehandling. 
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Notat 
 

Fra  

Sykehusbygg  
v/Kari Solem Aune 
v/Christian Brødreskift 

 

  
Til 

Bjørn Bech-Hanssen 
Kopi til 

Marte Lauvsnes 
  

Operasjonsavdelingen ved Sykehuset i Mo i Rana 

Observasjon av avvik 
Sykehusbygg HF har fått se gjennom en film som representerer en befaring ved operasjonsavdelingen 
i Mo i Rana. På bakgrunn av denne har vi observert en del alvorlige avvik. 
Avvikene kan kategoriseres i 4 ulike grupper: 

- Pasientsikkerhet 
- Arbeidsmiljø 
- Tekniske anlegg 
- Interne rutiner 

 
Pasientsikkerhet 
Ved avdelingen utføres ulike kirurgiske inngrep, både generell kirurgi og infeksjonsfølsom kirurgi. I 
følge Statens Helsetilsyn skal generell kirurgi utføres i rom med luftkvalitet som holder <100 cfu/m3, 
mens infeksjonsfølsom kirurgi skal utføres i rom med luftkvalitet <10 cfu/m3. 
For å oppnå dette kreves en rekke tiltak på ulike områder: 

- Begrenset antall personer i operasjonsstua 
- Begrenset trafikk inn og ut av stua under operasjon 
- Bekledning  
- Tilstrekkelig areal på operasjonsstuer og støtteareal for å unngå sammenblanding av utstyr og 

minske faren for menneskelige feil 
- Barriere med tanke på luftkvalitet, i form av sluse eller annet kontrollert rom mot 

omgivelsene 
- Overtrykk fra operasjonsstua mot omgivelsene 
- Ventilasjonsanlegg med tilstrekkelig luftvekslinger til å tynne ut tilførte forurensninger 
- HEPA-filter på tilluft i operasjonsstuer og rom som skal fungere som barriere 

Ut fra filmen fra Mo i Rana ser vi mange forhold som er kritikkverdige: 
- Operasjonsstuene og tilhørende støtterom er for små til å hindre sammenblanding av utstyr 

og arbeidsprosesser, og dette øker risikoen for menneskelige feil 
- Det ser ut til å være stor trafikk i dørene til operasjonsstuene og forrom  
- Forrommet mot operasjonsstua for infeksjonsfølsom kirurgi (10 cfu) er innredet som 

desinfeksjonsrom, og dette er en kilde til fuktighet, sopp og mikrobiologisk oppvekst, spesielt 
siden spyledekontaminator for bekken er plassert i samme rom 
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- Forrommet ser ikke ut til å fungere som barriere på noe vis 
- Det ser ut til å være manglende kontroll på overtrykk og luftvekslinger 
- Det oppbevares store mengder papir, papp og forbruksartikler inne i grønn sone, som både er 

kilder til sopp og mikrobiologisk vekst i seg selv og vanskeliggjør et fornuftig renhold 
- Både spiserom og toalett er innenfor grønn sone, noe som også er kilder til sopp og 

mikrobiologisk vekst  
- Det er ikke skilt på ren og uren vareflyt/forsyning inn og ut av avdelingen 
 

Alt dette fører til at det blir stor risiko for å ikke ivareta pasientsikkerheten med tanke på luftkvalitet 
og dermed smittevern inne i de mest kritiske områdene. 
Vi vil sterkt anbefale å engasjere en ekstern part for å ta mikrobiologiske prøver inne i lokalene for å 
få dokumentert tilstanden. 

 
Sterilsentralen holder til i de samme lokalene, og her ser det også ut til at det er store avvik i forhold 
til risiko for kontaminering, barrierer, skille på uren/ren/steril sone og tilhørende luftkvalitet i de ulike 
sonene. Dette øker infeksjonsrisikoen for pasientene. 

 
Arbeidsmiljø 
Det er svært små og mangelfulle garderobeforhold for de ansatte. Dette er brudd på 
Arbeidsmiljøloven. I tillegg er det stor risiko for kontaminering når det ikke er mulig å skille ren og 
uren sone i garderobene. 
 
Tekniske anlegg 
Det er store avvik på flere tekniske anlegg, blant annet: 

- Ventilasjon 
- Medisinsk gass 
- Strømforsyning  

Vi viser i den forbindelse til rapport om tilstanden for tekniske anlegg, utarbeidet av COWI. 
 
Interne rutiner 
Med så trange og lite egnede lokaler blir det en stor utfordring å håndtere interne rutiner på en god 
måte. Vi vil derfor anbefale at det tas en full gjennomgang av hvordan man minimerer risikoen for 
pasientene. 
 

  



   

 Notat 3 av 3 

 Vår dato Vår referanse 

 18.09.2017 Doknr 
 

Anbefalte tiltak  
Anbefalte tiltak på kort sikt 
Det vil være mulig å fortsette virksomheten i de samme lokalene hvis man setter i gang en del tiltak 
på kort sikt. Vår anbefaling er: 

- Hyppig måling av mikrobiologiske forhold inne på alle stuene (helst daglig) 
- Grundig gjennomgang av interne rutiner med fokus på hvordan personalet kan bidra til å 

minimere risikoen for pasientene 
- Gjennomgang av rutiner for forsyning til området, både av forbruksmateriell og sterilt utstyr, 

for å redusere omfanget av lagring inne i avdelingen. Spesielt bør all pappemballasje tas av før 
det kommer til avdelingen 

- Flytte ut spiserom, tekjøkken og personaltoalett fra området 
- Stenge ei operasjonsstue som kan brukes til lager for medisinteknisk utstyr, for dermed å 

frigjøre plass både på de andre stuene og på støtterommene 
- Flytte ut dekontaminatorer fra forrom til operasjonsstue for infeksjonsfølsom kirurgi, for å 

benytte denne som barriere mot omgivelsene 
- Gjennomføre og oppgradere ROS-analysene for operasjonsavdelingen, for å sikre kontinuerlig 

fokus på pasientsikkerhet og bevisstgjøring av alle ansatte inklusive støttepersonell 
 
Anbefalte tiltak på lengre sikt 
Det bør bygges et eksternt bygg for alle støttesystemer til operasjonsavdelingen, og da i første rekke 
sterilsentralen. I tillegg anbefaler vi å flytte ut rom for strømforsyning, lager og pauserom for ansatte. 
Dette vil frigjøre plass for kjernevirksomheten, og man vil ha muligheten til å oppgradere 
operasjonsavdelingen til å kunne driftes med mye mindre risiko enn dagens forhold tilsier. 
Dette vil også gi mulighet til å oppgradere de tekniske anleggene i henhold til tilstandsrapporten fra 
COWI. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Følgende forskrifter, standarder og veiledere bør som et minimum legges til grunn for planlegging og 

gjennomgang av lokalene, tekniske anlegg og rutiner: 

 DIN 1946‐4, Ventilation and air conditioning – Part 4: VAC systems in buildings and rooms 

used in the health care sector 

 FOR 2005‐06‐17 nr 610: Forskrift om smittevern i helsetjenesten. 

 Retningslinjer for mikrobiologisk kontroll av luft i rom hvor det foretas operative inngrep og 

større invasive prosedyrer (operasjonsrom). Rundskriv IK‐02/97 fra Statens helsetilsyn. 

 SIS‐TS 39:2012 Mikrobiologisk renhet i operationsrum – Förebyggande av luftburen smitta – 

Vägledning och grundläggande krav 

 DIN 1946‐4, Ventilation and air conditioning – Part 4: VAC systems in buildings and rooms 

used in the health care sector 

 FEL‐99: Forskrifter for elektrisk lavspenningsanlegg 

 NEK 400:2014 Norske normer for elektriske lavspenningsanlegg 

 NEK‐EN 62305 part 1‐4 Protection against lightning 

 NEK EN 60898 Automatsikringer for overstrømsbeskyttelse for husholdnings‐ og liknende 

installasjoner 

 NEK EN 60947, Lavspennings koblings‐ og kontrollutstyr 

 NEK‐EN 50173, Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer 

 NEK‐EN 50310 Anvendelse av utjevningsforbindelse og jording i bygninger 

 EN 50164, Lightning Protection Components (LPC) 

 NS‐EN 60439, ” Tavlenormen” 

 Lyskulturs publikasjon nr. 1B, Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs 

belysningsanlegg. 

 NS 3960, Brannalarmanlegg ‐ Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold 

 Forskrift om miljørettet helsevern 

 Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg (FEA‐F) 

 Forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 

 Norsk elektroteknisk norm, Elektriske lavspenningsinstallasjoner, (NEK 400) 

 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 
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1 INNLEDNING 

Systemoppbygging av strømforsyningen i et sykehus er svært viktig for å oppnå en 

tilfredsstillende sikkerhet og tilgjengelighet i strømforsyningen til alle funksjoner i 

sykehuset. 

Det er også viktig at forsyningssystemet er bygd opp på en slik måte at det framstår 

oversiktlig og håndterbart for sykehusets driftspersonell. I en kritisk situasjon vil et 

komplisert koblingsbilde kunne være en stor sikkerhetsrisiko som følge av 

potensiell feilbetjening.  

Dette notatet er ment å ta utgangspunkt i dagens system for strømforsyning og 

beskrive tiltak for å oppnå bedret sikkerhet og en hensiktsmessig og driftssikker 

oppbygging av den overordnede strømforsyning som skal tilfredsstille dagens 

forskrifter.  

 

2 FORUTSETNINGER 

2.1 Forskrifter 

Gjeldende forskrifter stiller strenge krav til oppbygging av strømforsyningen ved et 

sykehus. Dette gjelder spesielt oppbyggingen av nødstrømsforsyningen for at det 

skal oppnås tilfredsstillende elforsyning i alle relevante driftssituasjoner. I denne 

sammenheng er det fra myndighetshold et sterkt fokus på at nødstrømsforsyningen 

etableres med en stor grad av redundans. Dette er ytterligere utdypet og skjerpet  

gjennom DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sine vurderinger i 

elsikkerhet nr. 68 utgitt februar 2006. Krav til redundans vil også ivareta krav om 

sikker forsyning ved periodisk vedlikehold/service.  

For å dokumentere en tilfredsstillende sikkerhet kreves det gjennomført en 

risikovurdering (ROS-analyse) på hele forsyningssystemet, inkludert 

nødstrømsforsyning. 

2.2 Dokumentasjon eksisterende installasjon  

Mottatt dokumentasjon fra sykehuset, skjema nr  

 05.201 Oversiktsskjema Kraftforsyning, Som bygd 30.06.98 

 05H.001 Hovedfordeling H0.1 UP/P, Som bygd 30.06.98 

 05FV.003 Hovedfordeling +FV0.3 UPS, Som Bygd 30.06.98  

 05FV.21 Fordeling +FV2.1, Som Bygd 30.06.98 

 05FV.22 Fordeling +FV2.2, Som Bygd 30.06.98 

 05FV.23 Fordeling +FV2.3, Som Bygd 30.06.98 
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For elhovedfordelingene har vi mottatt signaler om at det er foretatt ytterligere 

endringer i disse etter tilgjengelig tegningsstatus.  

Sykehuset er i ferd med å verifisere dette slik at skjemaene kan bli ytterligere 

oppdatert. 

3 EKSISTERENDE LØSNING 

 Normalkraft 

Sykehuset får sin elkraftforsyning fra det offentlige høyspentnett via 

transformatorer 

- 1000kVA, til elhovedfordeling +H0.1 UP/P, spenningssystem 230V IT 

(generelt forbruk) 

- 1600kVA, til elhovedfordeling +H0.2 UP, spenningssystem 400V/230V 

TN-S (energisentral) 

 Reservekraft <15sek 

Sykehuset har dieseldrevet reservekraftgenerator med ytelse 630kVA som 

tar over strømforsyningen til prioritert forbruk på sykehuset ved svikt i det 

offentlige nett.  

Utstyret er installert i 1995. Som nominell levetid for 

controllere/styringsautomatikk regnes 20 år. Ved svikt i controller, må 

denne demonteres og sendes til Tyskland for oppgradering, noe som vil 

medføre driftsavbrudd i reservekraftforsyning i 3-4 uker. 

 Avbruddsfri strømforsyning UPS 

Sykehuset har installert avbruddsfri strømforsyning med ytelse 80kVA til 

elhovedfordeling +FV0.3 UPS. Alder, driftsstatus, vedlikeholdsgrad ikke 

verifisert. På generell basis kommenteres at det erfaringsmessig er 

utfordrende å oppnå selsktivitet med en så liten UPS ved forsyning av 

medisinske IT-transformatorer på 5-8kVA. 

 Elhovedfordeling H0.1 UP/P 

Elhovedfordelingen er etablert med 2 sett strømskinner, hhv for prioritert 

og uprioritert forbruk. Dette muliggjør manuell omkopling mellom 

prioritert og uprioritert forsyning til respektive stigekabler til 

underfordelingene. 

 Elhovedfordeling +FV0.3 UPS 

Fra elhovedfordeling UPS føres stigekabler til bl.a. elunderfordelinger som 

forsyner medisinske områder gr 2. 

 Elfordeling +FV2.1 og +FV2.3 

Dette er elfordelinger som forsyner medisinske områder gr 2 (operasjon) 

Elfordelingene har tilførsel fra elhovedfordeling H0.1 UP/P og 

elhovedfordeling +FV0.3. 

Medisinske områder gr 2 forsynes med UPS-kraft via skilletrafo. 

Løsningen (ekskl energisentral) er vist i vedlegg 6.1  

Slik eksisterende system er bygd opp, tilfredsstiller det ikke dagens forskrifter for 

forsyning til medisinske områder gruppe 2, da det kun har forsyning fra en 
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strømkilde. I henhold til gjeldende forskrifter og normer er det krav om at 

medisinske områder gruppe 2 skal ha automatisk tilgjengelig strømforsyning fra 

alternativ strømkilde, innen 0,5 sek (klasse 0,5) ved nettutfall eller en annen 

feiltilstand. Dette krever at det installeres avbruddsfri strømforsyning (UPS) som 

koples inn via omkoplingsautomatikk.  

4 ALTERNATIVE LØSNINGER 

Forskrifter og tilsynsmyndigheter stiller strenge krav til sikker nødstrømsforsyning 

i sykehus. Dette oppnås best med en god redundans i distribusjonsnettet. På et eller 

annet tidspunkt må imidlertid de separate forsyningslinjene kobles sammen i et 

felles forsyningspunkt. Dess lenger ut i nettet dette skjer dess mindre vil 

konsekvensene ved en feil/ utkobling være da det kun vil være et mindre område/ 

funksjon som blir berørt. Full redundans helt ut til tilkoblet utstyr lar seg ikke 

realisere all den tid tilkoblet utstyr kun har en tilkobling av strømforsyningen.  

For å oppnå en mest mulig sikker nødstrømsforsyning bør det etableres en 

tilfredsstillende redundans i nettet lengst mulig ut mot den enkelte forbruker.  

Forskriftskrav til medisinske områder vil være dimensjonerende i forhold til 

driftstid på den generelle avbruddsfrie strømforsyningen. Krav til dimensjonerende 

driftstid er i utgangspunktet 3 timer, men denne kan reduseres til 1 time forutsatt at 

en bakenforliggende nødstrømskilde (nødstrømsaggregat) med driftstid på 24 timer 

er installert. Dette betinger (N+1)-løsning for nødkraftaggregatene. Dagens løsning 

med 1 reservekraftaggregat vil ikke være tilfredsstillende. 

Etablering av nye/ombygging av eksisterende operasjonsstuer, medisinske områder 

gruppe 2, utløser krav om redundant strømforsyning via omkoplingsautomatikk og 

medisinsk IT-transformator. Den redundante strømforsyningen må komme fra 2 

uavhengige strømkilder hvorav minst den ene er avbruddsfri strømforsyning. 

Det vil være flere måter å løse dette på, men vi vil komprimere dette til det som vi 

mener vil være tilstrekkelig og mest optimalt i forhold til gjeldende 

situasjon/infrastruktur på sykehuset. 

4.1 2 UPS'er 

For å ivareta krav til redundans og sikker strømforsyning også ved 

service/vedlikehold vil en god løsning være at den avbruddsfrie strømforsyningen 

etableres med to UPS'er. Oppbygging av systemet kan gjøres på ulike måter, 

eksempelvis: 

 Alt 1: To UPS'er mot felles distribusjonsnett 

 Alt 2: To UPS'er med hvert sitt distribusjonsnett, som vil være det sikreste 

alternativet for sluttforbruker. 

Valg av batteritid på 3 eller 1 time vil være avhengig av hvordan overliggende 

forsyningssystem er bygget opp. 

Løsningen medfører at det må installeres minst en ny UPS i tillegg til eksisterende 

(avhengig av status på eksisterende). Løsningen er vist i vedlegg 6.2 
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4.2 Tilførsel prioritert kraft med redundans fra UPS 

En alternativ løsning vil være forsyning fra nødaggregat og UPS via 

omkoplingsautomatikk. Valg av batteritid på 3 eller 1 time vil være avhengig av 

hvordan overliggende forsyningssystem er bygget opp. 

Løsningen medfører at nødkraftforsyningen må utvides. Det beste vil være å 

installere 2 nye nødkraftaggregater (N+1)-løsning samt en ny UPS. Dette tillater at 

det ene aggregatet kan svikte ved oppstart, evt være under revisjon/vedlikehold. 

Denne løsning reduserer også krav til batteritid på UPS til 1 time. 

Løsningen er vist i vedlegg 6.3 

5 ANBEFALT LØSNING 

Med bakgrunn i eksisterende anlegg vil det enkleste være å installere en ny UPS i 

tillegg til eksisterende, med separate distribusjonslinjer.  

Imidlertid vil dette være en relativt lite kostnadseffektiv løsning ved vurdering 

kost/nytte. 

Den mest hensiktsmessige løsningen vil etter vårt skjønn være installasjon av 2 nye 

nødkraftaggregater (N+1)-løsning og 1 ny UPS. Dette vil, i tillegg til å løse 

problematikken rundt sikker strømforsyning til medisinske områder gruppe 2 som 

skal ombygges, også gi det øvrige sykehuset en mer robust løsning på 

nødkraftforsyningen. 
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6 VEDLEGG 

6.1 Dagens løsning 
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6.2 Minimumsløsning 

 

 

 

 

 



 
SYSTEMOPPBYGGING STRØMFORSYNING 

http://projects.cowiportal.com/ps/A078454/Documents/03 Prosjektdokumenter/08 Notater/RIE/NOT_EL01 Systemoppbygging strømforsyning_sg.docx 

9/9 

6.3 Anbefalt løsning (fremtidsrettet) 
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 side	1	ROS	analyse	Helgelandssykehuset	Mo	i	Rana 

Mål		 Til	enhver	tid	opprettholde	Sykehusets	forsyning	av	strøm,	gass,	vann,	kjøling	og	
ventilasjon	

Beskrivelse av mål  Helgelandssykehuset avdeling Mo i Rana har akuttfunksjon for Helgeland og det utfører i tillegg ett stort antall inngrep og 
undersøkelser utover normal arbeidstid. Målet er at disse funksjonene og oppgavene skal ivaretas i en 10- årsperiode uten 
fare for brudd i tilførsel av strøm, gass, vann, ventilasjon, kjøling eller data. 
 

Premiss Tilstrekkelig kapasitet og redundans i sykehusets infrastruktur de kommende ti år. 
 

Beskrivelse av 
premiss 

Helgelandssykehuset Mo i Rana innehar akuttfunksjon, noe som innebærer at vi til enhver tid må være operative. 
Røntgenavdelingens utstyr (CT, MR, Ultralyd og skadelab), må være forsynt på en slik måte at de fungerer ved eksempelvis bortfall av 
strømtilførsel fra nettleverandør.  
Operasjonsavdelingen må være sikret en kontinuerlig tilførsel av strøm, gass, vann, ventilasjon, kjøling og data slik at den til enhver tid 
kan gjennomføre pålagte oppgaver. 
For at vi skal kunne ivareta sykehusets oppgaver og lovpålagte krav, må kapasitet og redundans i infrastrukturen ivaretas. Vi ønsker 
derfor å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyser på eksisterende anlegg. Med anlegg menes i denne sammenheng: 
  

 Nødstrømsaggregat 
 UPS (Avbruddsfri strømforsyning) 
 Vann 
 Ventilasjon 
 Kjøling 
 Gass  
 Data 

 
 
 
 
 
 

hbr012
Tekstboks
Styresak 97/2017 Vedlegg 6



 side	2	ROS	analyse	Helgelandssykehuset	Mo	i	Rana 

Styringsvariabel	
1	

Akseptabel	infrastruktur	

Suksessfaktor Risikofaktor  Beskrivelse Tiltak  Sanns  Kons  Risiko 

1. Stabil 
strømforsyning 

Strømbrudd 230V Ved bortfall av nettleverandørens forsyning 
(strømbrudd) av 230V, vil vårt 230V aggregat slå inn 
etter ca. 8-10 sekunder. Dagens aggregat er fra 1995, 
og har ikke vært oppgradert siden. Alt av styringer er 
fra installasjonsdato, og er preget av alder og varme. 
Kapasiteten på aggregat er per i dag ikke tilstrekkelig 
for å drive alt utstyr på sykehuset i en nødsituasjon. 
CT, MR og røntgenavdelings skadelab, vil ikke være 
operativ ved strømbrudd. I et slikt tilfelle mangler 
sykehuset akuttberedskap. Har hatt tre bortfall hittil i 
år. 

Nye aggregat med 
tilstrekkelig kapasitet 

4 
Stor 

4 
Alvorlig 

 

2. Stabil 
strømforsyning 

Strømbrudd 400 V Ved bortfall av nettleverandørens forsyning 
(strømbrudd) av 400V har vi ingen backup. Dette 
medfører stans på CT, MR, kjølingen til huset, 
autoklaver m.m. MR har ingen backup for Cryo-
pumpe og vil uten kjøling få skader. Behov for 
transformator 230V/400V eller 400V/230V 

Nye aggregat må kunne 
levere 400V 

4 
Stor 

5 
Kritisk 

 

3. Stabil 
strømforsyning 

Strømbrudd UPS Dagens UPS og batteripakke er fra ca. 2014. 
Tørrtrafo/skilletrafo før og etter UPS er fra 1995, 
disse er utbrent og må betegnes som et svakt punkt. 
Kapasiteten på UPS er ikke tilstrekkelig etter dagens 
forbruk. Plasseringen av UPS er fordelt på to etasjer 
og tre rom. Batteriene er relativt nye, men står meget 
varmt og urent plassert (i fyrrommet), med 
temperaturer over 30 grader. Styringen til UPS er 
plassert i rom med vann- og avløpsrør rett over. 
Skilletrafoer står også i rom med høy temperatur. 
Eksempelvis kan vi oppleve utfall av kritisk utstyr 
som respirator, dialyse og anestesi  

Nye UPS-er må 
etableres i egnede 
lokaler. 

3 
Stor 

4 
Alvorlig 

 

4. Stabil 
strømforsyning 

Havari hovedtavle Dagens hovedtavle er fra renoveringen av sykehuset i 
1992-1996. Hovedbrytere er ikke skiftet/overhalt 

Vedlikeholde/erstatte 
hovedtavlen 

3 
Middels 

5 
Kritisk 
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etter dette. Utfordrende å gjøre slikt 
ettersyn/renovering på grunn av manglende kapasitet 
på aggregat/UPS. Temperaturen i rommet hvor 
hovedtavlen er plassert er alt for høy. 

5. Stabil 
strømforsyning 

Havari aggregat Sykehuset har per i dag ett aggregat, dette er som 
tidligere nevnt fra 1995. Ved havari på dette står 
sykehuset uten nødstrøm ved et strømbrudd. 

Anskaffe back-up for 
nødstrøm 

3 
Middels 

5 
Kritisk 

 

6. Stabil 
strømforsyning 

Manglende 
forsyning av 
drivstoff aggregat 

Per i dag er det usikker tilførsel av drivstoff til 
aggregat. Kun en felles tank som forsyner aggregat 
og to varmekjeler, ingen god løsning ved lengre 
strømbrudd. 

Forsvarlig leveranse og 
lager av drivstoff må 
sikres 

2 
Liten 

5 
Kritisk 

 

7. Stabil 
vanntilførsel 

Urent vann Sykehuset har per i dag to inntak av vann, ett i vest 
og ett i øst. Forbruket av vann har økt betydelig 
siden sykehuset ble bygd. Kapasiteten er derfor ikke 
lenger slik at det ene inntaket kan fungere som 
backup for det andre. Vi har per i dag dårlig 
kvalitet/kapasitet på vannet. Vann inn bør renses før 
det sendes ut til følsomt utstyr. Ref. plasmafryser, 
skopvaskere, autoklaver, instrumentvaskere osv. 

Etablere inntak med 
høyere kapasitet og 
rensing av vann. 

4 
Stor 

3 
Middels 

 

8. Stabil 
vanntilførsel 

Kutt i 
vannforsyning 

Om det ene inntaket til sykehuset blir «gravd av» har 
vi ikke tilstrekkelig mengde vann på det gjenstående 
inntaket til å drive huset, om et samtidig strømbrudd 
inntreffer (isvannspumper i elva stopper) 

Etablere inntak med 
høyere kapasitet og 
rensing av vann. 

2 
Liten 

3 
Middels 

 

9. Stabil 
vanntilførsel 

Utilstrekkelig 
kapasitet 

Dialyseavdelingen har ved flere anledninger fått 
alarmer på grunn av manglende trykk. Når back-up 
må brukes for normaldrift har vi ingenting å gå på. 

Etablere inntak med 
høyere kapasitet og 
rensing av vann. 

3 
Middels 

3 
Middels 

 

10. Tilstrekkelig 
ventilasjon 

Havari anlegg Dagens ventilasjonsanlegg er fra 1995. Det blir 
ettersett av firma, men er preget av høy alder på 
styringer og motorer. Et havari her vil medføre store 
utfordringer med tanke på deleleveranser. 

Skifte ut med nytt anlegg 4 
Stor 

4 
Alvorlig 

 

11. Tilstrekkelig 
ventilasjon 

Utilstrekkelig 
kapasitet 

Kapasiteten på dagens anlegg er ikke tilstrekkelig til å 
kunne levere 10 cfu til alle operasjonsstuene. Noe 
som er et krav fra avdelingen. 

Øke kapasiteten i 
ventilasjonsanlegget. 

4 
Stor 

4 
Alvorlig 

 

12. Stabil kjøling Utilstrekkelig 
kapasitet 

Sykehusets isvannsanlegg ble etablert i forbindelse 
med anskaffelse av MR på slutten av 90-tallet. Etter 
dette er kjølebehovet økt betydelig. Nevner datarom, 

Kapasitet og back-up må 
sikres 
 

2 
Liten 

3 
Middels 
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kjølerom lab, plasmafryser, MR med økt kapasitet, 
kjøling av rom på VOP, BUP osv. Konsekvensen av 
dette er at kapasiteten utfordres. Backup er å kjøre på 
byvann. I perioder på flere måneder har utstyr vært 
kjølt på byvann, noe som medfører at 
backup=normaldrift. Ved å etablere 400V back-up 
vil dette problemet reduseres. Vekslere og pumper 
med styringer og rør/kabler står i dag meget ugunstig 
plassert, noe som utfordrer vedlikeholdet. I tillegg 
må man smyge seg forbi den store UPS-
batteripakken for å nå anlegget. Om det skulle skje 
en kortslutning i batteriene er det en livsfarlig plass å 
være. 

13. Stabil kjøling Produksjonsstans Uten kjøling på blant annet MR/CT vil det ikke 
pasientbehandling være mulig å gjennomføre. 

Kapasitet og back-up må 
sikres 

3 
Middels 

4 
Alvorlig 

 

14. Stabil 
gassforsyning 

Kompressor havari Dagens kompressor er 2-delt. Vi har 2 kompressorer 
i én enhet. Finnes en gammel kompressor i samme 
rom som kan brukes til back-up. Ikke 
forskriftsmessig at back-up og hovedenhet er 
lokalisert i samme rom/enhet. Bortfall av trykkluft 
vil medføre at avdelinger uten trykkvakt vil miste sin 
tilførsel. Dette vil medfører stans i 
pasientbehandlingen på bant annet gastro/colon. 

 Etablere back-up 2 
Liten 

3 
Middels 

 

15. Stabil 
gassforsyning 

Utilstrekkelig 
kapasitet 

Kapasiteten på dagens trykkvakt på operasjon er 
begrenset. Denne er fra 1996 og ikke tilpasset dagens 
forbruk. 

 2 
Liten 

4 
Alvorlig 

 

16. Stabil 
datatilgang 

Brudd i datatilgang  Mye av dagens datautstyr er sikret med 
strømforsyninger, men stabil tilførsel av strøm og 
god kapasitet på sykehusets aggregat/UPS er en 
betingelse for at dette skal fungere. 

Tilstrekkelig kapasitet på 
nødstrøm/UPS 

2 
Liten 

2 
Lav 
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ROS‐skjema: Akseptabel infrastruktur 
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Styringsvariabel	2	 God	tilgang	på	reservedeler/backup/rom/personell	

Suksessfaktor Risikofaktor  Beskrivelse Tiltak  Sanns  Kons  Risiko 
17. Nødstrømsaggregat er 

hensiktsmessig plassert  
Driftsforstyrrelser 
blir ikke oppdaget 
raskt nok  

Nødstrømsaggregat er plassert i kjeller, i etasjen 
under hovedtavle. Med dagens plassering vil 
teknisk vakt ha utfordringer med å kontinuerlig 
overvåke aggregat under strømstans. 

Plassering av 
nødstrømsaggregat 
og overvåking av 
dette må ivaretas 
etter dagens standard 

4 
Stor 

4 
Alvorlig 

 

18. Backup for nødstrøm 
tilgjengelig 

Per i dag har vi 
ikke backup, Noe 
som resulterer i 
stans på alt 
prioritert utstyr 

Med kun et nødstrømsaggregat vil alt av prioritert 
utstyr (alt som ikke drives av UPS) gå ned ved feil 
på aggregat. 

Anskaffe back-up 5 
Svært 
stor 

5 
Kritisk 

 

19. Tilstrekkelig og riktig 
personell tilgjengelig 
ved strømbrudd 

Bortfall av strøm Dagens oppbygging av nødstrøm og UPS er 
uhensiktsmessig. Plassert over flere etasjer og i 
arealer som er uegnet for slikt utstyr. Etter normal 
arbeidstid er det én person som har ansvar for 
dette, og samtidighetskonflikt kan bli en stor 
utfordring. 

Tilrettelegge 
overvåking, 
plassering og 
varslinger på en 
forsvarlig måte. 
Samle utstyr i egnet 
lokale. 

4 
Stor 

4 
Alvorlig 

 

20. UPS er hensiktsmessig 
plassert 

UPS er 
uhensiktsmessig 
plassert 

Per i dag er denne plassert i tre forskjellige rom. 
Batteriene står i fyrrommet med over 30 graders 
varme. Trafoer står i traforom og styringen står i 
eget rom. Dette er utfordrende med tanke på 
overvåking av utstyret under drift, samt uheldig 
for levetiden på utstyret. 

Plassere utstyret i 
egnede lokaler med 
overvåking etter 
dagens standard. 

4 
Stor 

4 
Alvorlig 

 

21. Back-up for UPS Bortfall av UPS Sykehuset har bare en UPS. Om denne havarerer 
under strømbrudd, vil sykehusets mest 
nødvendige utstyr falle ut. Eksempel respirator, 
dialyse, anestesi  

Etablere backup 5 
Svært 
stor 

5 
Kritisk 

 

22. Reservedeler til UPS 
tilgjengelig 

Bortfall UPS Tilstand på UPS er bra på noen områder, bl.a. nye 
batteri, men kritisk på andre områder. Skilletrafoer 

Etablere backup 4 
Stor 

4 
Alvorlig 
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er fra 1995 og bærer preg av over 20 års levetid. 
Ved havari på disse vi UPS være ute av drift. 
Deletilgang til utstyr som er over 20 år er meget 
begrenset, noe som kan resultere i ombygging av 
anlegget. Det vil igjen fører til økt nedetid 
. 

23. Vanninntak vest Bortfall vann Sykehuset har to vanninntak, kvaliteten og 
kapasiteten på disse må vurderes for de neste 10 
års drift. Back-up brukes for å opprettholde 
kapasitet/trykk til blant annet dialyse i perioder. 

Vannrens og økt 
kapasitet 

3 
Middels 

3 
Middels 

 

24. Vanninntak øst Bortfall vann Sykehuset har to vanninntak, kvaliteten og 
kapasiteten på disse må vurderes for de neste 10 
års drift. Backup brukes for å opprettholde 
kapasitet/trykk til blant annet dialyse i perioder 

Vannrens og økt 
kapasitet 

3 
Middels 

3 
Middels 

 

25. Reservedeler 
ventilasjon 

Bortfall ventilasjon Ventilasjonsanleggene til operasjonsavdelingen er 
fra 1996. Det er utfordrende å få tak i deler til så 
gamle anlegg. En akutt stans vil utløse 
ombygginger. Det vil være svært krevende for 
operasjonsavdelingen. 

Utbedre 
ventilasjonsanlegget 

4 
Stor 

4 
Alvorlig 

 

26. Tilgang på personell 
med kompetanse på 
ventilasjonsanlegg 

Bortfall ventilasjon Alt av styringer til ventilasjonsanlegget er foreldet, 
og firma som leverte dette opphørt. Dette er 
utfordrende med tanke på feilsøking og utbedring. 

Utbedre ventilasjon 4 
Stor 

3 
Middels 

 

27. Reserveløsning 
ventilasjon 

Bortfall ventilasjon Det finnes ingen bakup eller kapasitet i dagens 
anlegg til å ivareta ventilasjonsbehovet ved et 
havari. 

Utbedre ventilasjon 4 
Stor 

4 
Alvorlig 

 

28. Backup kjøling Bortfall kjøling Sykehuset har per i dag i hovedsak to måter å 
kjøle sykehuset og utstyr på:  

1. Pumper i Ranelva er forsynt med 400V 
og har ingen nødstrøm. Faller bort ved 
strømbrudd på 400V. 

2. Byvann. Mye av utstyr kan kobles over på 
byvann, men ikke alt. Noe utstyr har 
behov for 400V for å sirkulere 
kjølekretsen (MR), som kan medføre 
havari om kjøling opphører. Byvann har 

Sikre tilførsel til 
pumper i elva. Økt 
vannkapasitet. 

2 
Liten 

3 
Middels 
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som tidligere nevnt begrenset kapasitet, 
og ved full drift kan dette gi utfordringer. 

29. Tilgang på 
reservedeler/personell 
kjøling 

Bortfall kjøling Dagens situasjon er at det ikke er tilgjengelig 
medisinsk teknisk personell utenfor normal 
arbeidstid, noe som kan medføre skader på utstyr 
som har behov for aktiv kjøling. Ved havari på 
pumper/varmevekslere/frekvensomformere har 
sykehuset ikke reservedeler, som kan medføre 
lengre avbrudd. 

Etablere back-up og 
avtaler med personell 

2 
Liten 

3 
Middels 

 

30. Backup trykkluft Bortfall trykkluft Sykehuset har per i dag bare ett kompressor-rom, 
ved havari/brann må det påberegnes nedetid på 
gassleveransen til avdelingen. 

Etablere back-up 2 
Liten 

3 
Middels 

 

31. Backup gassflasker Bortfall gass Sykehuset har per i dag trykkvakter på de fleste 
avdelingene. Kapasiteten på disse er i henhold til 
hva som var forventet i 1996. Aktiviteten har økt 
og vil øke de neste ti årene. Enkelte avdelinger har 
ikke trykkvakt og vil være uten gass ved bortfall av 
tilførsel. 

Etablere back-up/ 
øke kapasitet 

2 
Liten 

4 
Alvorlig 

 

32. Tilgang på reservedeler 
til gassanlegg 

Bortfall gass Gassanlegg er det bare noen ytterst få personer 
som kan jobbe på. Meget strenge krav til renhet i 
anlegget. Utskiftinger og utbedringer av lekkasjer 
er i så måte krevende, og kan gi avdelingene stans 
i sine program/pasientbehandling. 

Etablere avtaler og 
opplæring 

2 
Liten 

4 
Alvorlig 
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ROS‐skjema: God tilgang på reservedeler/backup/rom/personell 
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Styringsvariabel	3	 Varslingsrutiner	

Suksessfaktor Risikofaktor  Beskrivelse Tiltak  Sanns  Kons  Risiko 
33. Tilstrekkelig bemanning Bortfall av 

tilførsel 
Dagens situasjon på sykehuset med «anleggene» 
spredt over flere etasjer/rom og manglende 
overvåkingsmuligheter, kan medføre 
uheldige/unødvendig situasjoner. En person har 
ansvar for alt etter ordinær arbeidstid, det er ikke 
etablert avtaler med øvrig teknisk personell. 

Utbedring av anleggene 
og etablering av avtaler 

3 
Middels 

4 
Alvorlig 

 

34. Etablerte avtaler med 
forsyningsleverandører 

Bortfall av 
tilførsel 

Per i dag er det ikke klare nok rutiner/varslinger 
fra leverandør av strøm, vann, fjernvarme. Dette 
kan resultere i at tilførsel bortfaller unødig 
lenge/eller at tiltak settes inn for sent. Det er også 
særdeles viktig at teknisk vakt har mulighet til å nå 
disse leverandørene raskt, for å avklare status. 

Etablere avtaler om 
varsling og oppdater 
kontaktinformasjon 

3 
Middels 

3 
Middels 

 

35. Etablerte avtaler med 
utstyrsleverandører 

Bortfall av 
tilførsel 

Dagens situasjon er noe uavklart. Noen firma er 
det etablert avtaler med, andre områder er ikke 
vurdert godt nok. 

Avklare behov og 
etablere avtaler 

3 
Middels 

3 
Middels 

 

36. Etablerte avtaler på deler Bortfall av 
tilførsel 

Dagens situasjon er noe uavklart. Noen firma er 
det etablert avtaler med, andre områder er ikke 
vurdert godt nok. 

Avklare behov og 
etablere avtaler 

3 
Middels 

3 
Middels 
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ROS‐skjema: Varslingsrutiner 
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Mål		 Opprettholde	akuttberedskap,	fødeavdeling	og	unngå	fristbrudd	i	nåværende	avdeling.	
Beskrivelse av mål  Operasjonsavdelingen med sterilsentral må oppdateres til dagens medisinske, hygieniske og tekniske standarder.  

 

Premiss Imøtekomme dagens krav til pasientsikkerhet, hygiene, logistikk og arbeidsmiljø. 
 
 

Beskrivelse av 
premiss 

 
Avdelinga er bygd på tidlig 60-tallet, med overflateoppussing i 1996, noe som tilsier at behovene og strukturen på avdelinga er 
endret siden da.  

Avdelinga er bygd etter 60- tallets behov for lagerplass og arbeidsmengde, og datidens måte å jobbe på med «enkel 
instrumentering» og uten dagens dataverktøy.  

Operasjonsavdelinga er ikke dimensjonert for dagens drift og utstyrspark. Krav til økt pasientsikkerhet med blant annet stort 
fokus på å forebygge smitte med resistente bakterier, effektiv drift for å imøtekomme dagens behov for behandling og en 
enorm kompleks utvikling innenfor krav til instrumenter gjør at avdelinga er uegnet slik den er i dag. 

Struktur og drift av avdelinga har endret seg stort de siste årene. Krav til dokumentasjon er mye strengere, og alt skal 
registreres elektronisk. Dette stiller krav til å ha tilgjengelig dataverktøy til alle grupper ansatte, noe vi ikke har plass til i dag.  

Det er et stort behov for å øke operasjonskapasiteten og spesielt på ortopediske operasjoner. (Se ventelister Helsenorge.no) 
Dette er ikke mulig i dagens lokaler.  
 
Forutsetningene for å ha tilstrekkelig kapasitet er at operasjonsavdelinga har: 

1. Akseptabel infrastruktur. 
God tilgang på utstyr/fasiliteter/rom/personell. 
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Styringsvariabel	
1	

Dagens	infrastruktur	

Suksessfaktor Risikofaktor  Beskrivelse Tiltak  Sanns  Kons  Risiko 
1. Stabil 

strømforsyning 
Strømbrudd Ved brudd i strømforsyning kan vi fullføre 

operasjonene vi holder på med, men ikke benytte 
autoklave og instrumentvaskemaskin. 
Da blir ikke utstyr rengjort/sterilisert verken for 
operasjonsstuene eller for poliklinikkene, og 
andre avdelinger. 
Strømbrudd under operasjoner er uakseptabelt. 

Fremtidig ombygging må 
ivareta manglende nødstrøm.  
 

3 
Middels 

4 
Alvorlig 

 
 

2. Tilstrekkelig 
ventilasjon 

Stans i ventilasjon på 
operasjonsstuene. 

Ved stans i ventilasjon kan man ikke operere pga 
risiko for uakseptable cfu verdier, og dermed økt 
infeksjonsfare.  

Nytt ventilasjonsanlegg må 
tilfredsstille dagens krav.  

3 
Middels 

4 
Alvorlig 

 

3. Stabil 
vanntilførsel 

Kutt i vannforsyning Ved kutt i vanntilførsel kan vi ikke operere, og 
ikke bruke instrumentvaskemaskin og autoklave.  

 2 
Lav 

4 
Alvorlig 

 

4. God 
vannkvalitet 

Dårlig og 
uakseptabel 
vannkvalitet 

Dagens vannkvalitet er ikke akseptabel i forhold 
til avdelingens autoklaver og 
instrumentvaskemaskiner. Autoklavene er 
forringet med mange år pga mangel på 
vannrenseanlegg. 

Avdelinga må ha 
vannrenseanlegg snarest 
mulig. 

5 
Svært 
stor 

5 
Kritisk 

 

5. Tilstrekkelig 
datatilgang 

Mangel på 
datatilgang  

Manglende tilgang på DIPS- operasjonsmelding, 
blodprøver, journal, manglende mulighet for 
dokumentasjon. Risiko for pasientsikkerhet. 

Teknologisk utvikling krever 
at vi må ha mer og mer 
utstyr knyttet til nettverk, 
eks. Telementoring.  
Og økt behov for trådløst 
nettverk.  

2 
Lav 

2 
Lav 

 

6. Akseptabelt 
støynivå 

For høyt støynivå Sterilsentral og vaskemaskiner i dagens avdeling 
lager mye støy. Det samme gjør gassavsugene til 
anestesiapparatene. Støy over tid sliter på 
personalet - HMS 

Ved ombygging av avdelinga 
må det være stort fokus på 
støyreduserende tiltak.  
Gassøyler må ha aktivt sug.  

4 
Stor 

4 
Alvorlig 

 

7. Akseptabelt 
støvbelastning 

For høy støvmengde 
i luft 

Vinduene på dagens Sterilsentral er ikke tette, noe 
som gjør at det noen ganger kommer sand i 

Vinduer i operasjonsstuer 
skal ikke kunne åpnes. Og 
skal være tette.  

4 
Stor 

4 
Alvorlig 
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vinduskarmen. Vinduer i dagens operasjonsstue 1, 
2 og 3 kan åpnes, dette er ikke akseptabelt.  

8. Akseptabel 
luftkvalitet 

Ikke akseptabel 
luftkvalitet. 

Operasjonsavdelingen har i dag to stuer som 
holder 10 cfu, og de to andre skal holde under 
100 cfu. Vi har behov for å kunne ha 10 cfu på 
alle operasjonsstuene slik at de ikke begrenser 
aktiviteten.  

Nytt ventilasjonsanlegg må 
på plass under renovering.  

3 
Middels 

3 
Middels 

 

9. Akseptabelt 
renhold 

Ikke akseptabelt 
renhold.  

På grunn av alt for liten lagerplass i avdelingens 
lokaler, blir mye lagret i korridor. Dette 
vanskeliggjør renhold. 

Med bedre lagringsforhold i 
nye lokaler vil forholdene 
forbedres betraktelig.  

4 
Stor 

3 
Middels 
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ROS‐skjema: Dagens infrastruktur 

  
  

 

 

 

 

   

 
 

      4 

 
 

  9  6, 7   

 
 

  8  1, 2   

 
 

5    3   

 
 

       

S
A
N
N
S
Y
N
L 
I
G
H
E
T 

K O N S E K V E N S 



Risikoanalyse Helgelandssykehuset Mo i Rana 
 
 

 

Styringsvariabel	2	 God	tilgang	på	utstyr/fasiliteter/rom/personell	
Suksessfaktor Risikofaktor  Beskrivelse Tiltak  Sanns  Kons  Risiko 

10. Sterilt gods og 
instrumenter er 
forskriftsmessig håndtert. 

Sterilt gods og 
instrumenter håndteres 
ikke forskriftsmessig. 

Dagens sterilsentral er en 
krevende og uhensiktsmessig 
arbeidsplass. Sentralen er trang 
med mye støy og høye 
temperaturer.  
Arbeidsflyten mellom ren og 
uren sone er hygienisk ikke 
tilfredsstillende og ineffektiv.  
Forsyning til sterilt lager går i 
dag via felles arealer og 
personheis.  

Sterilsentralen med lager og 
forsyning må opp til 
forskriftsmessig standard. 
Det må investeres i 
vognvaskemaskin,  
gjennomstikksvaskemaskiner 
og gjennomstikksautoklaver. 

5 
Svært 
stor 

3 
Middels 

 

11. Forsvarlig 
medikamenthåndtering. 

Uforsvarlig 
medikamenthåndtering 

 Dagens medikamentrom har 
ikke LAF-benk.  

Må ha LAF-benk.  3 
Middels 

3 
Middels 

 

12. Forsvarlig plassering av  
instrumentvaskemaskiner. 

Uforsvarlig plassering av 
instrumentvaskemaskiner 

Dagens 
instrumentvaskemaskiner er 
uhensiktsmessig plassert rett 
utenfor operasjonsstue 1 og 2. 
Her håndteres både urene og 
rene instrumenter, samtidig med 
at det er stor trafikk av 
operasjonspersonell som skal 
inn og ut av disse 
operasjonsstuene.  

Håndtering av rent og urent 
gods må utføres forsvarlig 
slik at krav til hygiene 
ivaretaes.  

5 
Svært 
stor 

3 
Middels 

 

13. Tilstrekkelig 
lagerkapasitet 

Utilstrekkelig 
lagerkapasitet. 

I 
«garasjen/kommandosentralen» 
oppbevares i dag 2 
laprascopiracker, 2 arthroracker, 
røntgenfrakker og 2 c-buer til 
gjennomlysning. Dette 

Stort behov for eget lager og 
økt kapasitet til 
medisinteknisk utstyr.  

5 
Svært 
stor 

3 
Middels 
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vanskeliggjør rengjøring og 
logistikk. 

14. Forsvarlig håndtering av 
kirurgiske instrumenter.  

Uforsvarlig håndtering av 
kirurgiske instrumenter.  

Dagens «løype» fra urene til 
steriliserte instrumenter er ikke 
tilfredsstillende.  
Se pkt 11.  
I tillegg fraktes rene 
instrumenter fra vaskemaskinen 
til sterilsentralen via felles 
korridor. Her fraktes 
eksempelvis  pasienter, søppel, 
varer fra sentrallager etc.  

Etablering av sterilsentral 
etter dagens forskrifter.  

5 
Svært 
stor 

3 
Middels 

 

15. Funksjonell 
kommandosentral og pc-
arbeidsplasser. 

Ikke funksjonell 
kommandosentral og pc-
arbeidsplasser.  

I dag er dette plassert sammen 
med lager for medisinteknisk 
utstyr se punkt 12. 
Her er det arbeidsplass for 
koordinator og 3 pc 
arbeidsplasser. Disse 
arbeidsplassene er ikke etter 
arbeidsmiljøforskriften. 

Etablere egnet 
kommandosentral og pc 
arbeidsplasser etter 
arbeidsmiljøforskriften. 
 

4 
Stor 

2 
Lav 

 

16. Kontor til avdelingsleder 
og ass.avdelingsleder. 

Ikke tilgang på kontor.  I dag deler avdelingsleder, ass 
leder og en operasjonssykepleier 
kontor. Det er svært 
uhensiktsmessig at 
avdelingsleder ikke har eget 
kontor. 

Etablere flere kontor. 4 
Stor 

2 
Lav 

 

17. Funksjonelt lager for 
renholdspersonell 

Ikke funksjonelt lager for 
renholdspersonell. 

Lager for renhold er svært lite 
funksjonelt. 

Etablere et funksjonelt lager 
for renhold. 

4 
Stor 

2 
Lav 

 

18. Funksjonelt 
forberedelsesrom. 

Ikke funksjonelt 
forberedelsesrom. 

Forberedelsesrommet i dag er 
uegnet. Mange funksjoner på et 
lite areal. Forberedelse av 
pasienter til inngrep for 
eksempel epiduralanestesi, 

Behov for 2 sengeplasser på 
forberedelsesrommet samt 
eget rom for asfyxibord i 
tilknytning til 

4 
Stor 

2 
Lav 
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arteriekran og leiring av 
pasienter til protesekirurgi, samt 
oppliving og ivaretakelse av 
nyfødte. 

operasjonsstuen som brukes 
til keisersnitt.  

19. Funksjonell garderobe. Ikke funksjonell 
garderobe.  

Dagens garderobe er ikke 
funksjonell. Den er altfor liten 
etter dagens behov. På en vanlig 
hverdag kan det være 20 damer 
som skal gjennom garderoben 
på under 10m2 for å skifte til 
operasjonstøy. Det er ikke 
toalett i dagens garderobe.  

Funksjonell garderobe må 
etableres med toalett og gode 
dusjforhold. 

5 
Svært 
stor 

2 
Lav 

 

20. Funksjonelt vaktrom for 
personalet 

Ikke funksjonelt vaktrom Vaktrom er etablert i grønn 
sone. Det er lite og 
uhensiktsmessig. 
Kjøkkenforholdene er svært 
dårlige og lite hygienisk med 
tanke på at toalett er plassert rett 
innenfor kjøkkenet.  

Etablere funksjonelt 
vaktrom. 

5 
Svært 
stor 

3 
Middels 

 

21. Funksjonell varelevering. Ikke funksjonell 
varelevering.  

I dag blir varene fraktet fra 
sentrallageret i underetasjen 
gjennom felles areal og felles 
heis til operasjonsavdelingen, 
gjennom grønn sone til lageret. 

Etablere bedre logistikk for 
levering av varer. 

5 
Svært 
stor 

4 
Alvorlig 

 

22. Funksjonell frakt av avfall Ikke funksjonell frakt av 
avfall 

Avfallet blir i dag fraktet 
gjennom korridorene i grønn 
sone i avdelingen til søppelrom. 
Her blir det hentet og fraktet 
gjennom felles areal og felles 
heis ned til underetasjen.  

Etablere bedre rutiner for 
håndtering av avfall. 

5 
Svært 
stor 

4 
Alvorlig 
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ROS‐skjema: God tilgang på utstyr/fasiliteter/rom/personell 
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 side	1	Risikoanalyse	Helgelandssykehuset	Mo	i	Rana 

Mål		 Opprettholde	akuttberedskap,	fødeavdeling	og	unngå	fristbrudd	i	renoveringsperioden.	
Beskrivelse av mål  Operasjonsstue 1-4 med tilstøtende rom skal renoveres og blir dermed tatt ut av drift i perioder.  Operasjonsstue 1 og 2 skal 

ivareta operasjonskapasiteten i første del av ombyggingsperioden. Deretter stue 3 og 4. Vi har da 2 fullverdige 
operasjonsstuer til enhver tid under ombyggingen. Det skal bygges ny Sterilsentral i eget bygg. Dette gjør at vi har en operativ 
Sterilsentral gjennom hele perioden.  

Premiss Tilstrekkelig kapasitet uten samtidighetskonflikter. 
Beskrivelse av premiss Operasjonsstue 1 og 2 er i likeverdige operasjonsstuer der vi til daglig utfører store kirurgiske inngrep innenfor gastrokirurgi, gynekologi 

og ortopedi. Disse stuene er også førstevalg både til nødkirurgi og sectio. Disse stuene har i dag 10 CFU.  
Når operasjonsstue 1 og 2 skal renoveres har vi fått ferdigstilt stue 3 og 4, og da er disse stuene fullverdige til alle kirurgiske inngrep, 
med 10 CFU også her. 
 
Det at vi har kun to stuer i drift kan innebære risiko for samtidighetskonflikter og det bør kartlegges hvor ofte det skjer. Ø-hjelp er ikke 
forutsigbart og vi må se på historikk. Det må lages en plan for samtidighetskonflikter.  
Det må også utredes i hvilken grad overføring av operasjoner til de andre sykehusenhetene vil kunne avlaste operasjonsstuene. Dersom 
ombygging av operasjonsstuene i Mo i Rana innebærer økt risiko for fristbrudd for helseforetaket generelt må det vurderes ytterligere 
tiltak. Risiko for samtidighetskonflikter, kostnader, praktisk gjennomførbarhet og realisme i prosjektet må vurderes.  
 
Dagens stue 3 og 4 er 25 m2 og 23 m2, noe som begrenser bruken i stor grad. Renoveringen vil dermed ikke halvere 
operasjonskapasiteten. Stue 4 blir i dag kun brukt til tannbehandling hver onsdag, da størrelsen på operasjonsstuen er uegnet til kirurgi.  
Operasjonsavdelingen har to innganger med tilhørende korridorer og man kan dermed fysisk stenge halve avdelingen under 
renoveringen og ha drift i andre halvdel.  
Sterilsentral, sterilt lager og vaktrom bygges ferdig i eget bygg som skal forbindes med opprinnelig avdeling. Det betyr at disse 
funksjonene ferdigstilles før renoveringa i selve operasjonsavdelingen starter.  
 
Ved renovering av garderobe til personal flyttes denne midlertidig til nybygg.  
 
Forutsetningene for å ha tilstrekkelig kapasitet er at operasjonsavdelinga har: 

1. Akseptabel infrastruktur. 
God tilgang på utstyr/fasiliteter/rom/personell. 
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Styringsvariabel	1	 Akseptabel	infrastruktur	

Suksessfaktor Risikofaktor  Beskrivelse Tiltak  Sanns  Kons  Risiko 
1. Stabil 

strømforsyning 
Strømbrudd Ved brudd i strømforsyning kan vi ikke 

operere eller benytte autoklave og 
instrumentvaskemaskin. 
Da blir ikke utstyr rengjort/sterilisert verken 
for operasjonsstua eller for poliklinikkene. 
Strømbrudd under operasjoner er 
uakseptabelt. 

Må ha god oversikt fra 
byggansvarlig for slike hendelser. 
Etablere nødrutiner? 
 
 

4 
Stor 

4 
Alvorlig 

 

2. Tilstrekkelig 
ventilasjon 

Stans i ventilasjon på 
operasjonsstua 

Ved stans i ventilasjon kan man ikke 
operere pga risiko for uakseptable cfu 
verdier. 

Kartlegge forventet stans i 
ventilasjon i samråd med 
byggansvarlig. 

4 
Stor 

4 
Alvorlig 

 

3. Stabil vanntilførsel Kutt i vannforsyning Ved kutt i vanntilførsel fører dette til at vi 
ikke kan gjennomføre operasjoner. 
Instrumenter kan ikke rengjøres eller 
autoklaveres.  

Kartlegge om det bør etableres 
nødrutiner. 

3 
Middels 

4 
Alvorlig 

 

4. Stabil datatilgang Brudd i datatilgang  Manglende tilgang på DIPS- 
operasjonsmelding, blodprøver, journal, 
manglende mulighet for dokumentasjon. 
Risiko for pasientsikkerhet. 

Kartlegge om det er behov for å 
ta i bruk nødrutiner.  

3 
Middels 

2 
Lav 

 

5. Akseptabelt støynivå For høyt støynivå Støy fra ombygging kan være fare ved 
akutte sitasjoner – vanskeliggjør 
kommunikasjon. Støy over tid sliter på 
personalet - HMS 

Etablere en sikkerhetsrutine der 
man kan stoppe arbeid som 
medfører støy ved en akutt 
sitasjon –fex hastesectio. Innføre 
hørselvern i gitte situasjoner? 

5 
Svært 
stor 

4 
Alvorlig 

 

6. Akseptabelt 
støvbelastning 

For høy støvmengde 
i luft 

Støv fra ombygging – usikre hygieniske 
forhold 

Må kvalitetssikres både med 
byggherre og med 
hygienesykepleier 

5 
Svært 
stor 

4 
Alvorlig 

 

7. Ferdsel i grønn sone 
begrenses til 
operasjonsstuas 
personell 

Ferdsel i grønn sone 
begrenses ikke til 
operasjonsstuas 
personell 

Grønn ren sone skal opprettholdes, da 
avdelinga fysisk deles i to, med to separate 
innganger og korridorer. En grønn sone for 
operativ virksomhet, og en «uren» hvor 
renovering finner sted.  

Planlegges med byggherre.  2 
Liten 

3 
Middels 
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ROS‐skjema: Akseptabel infrastruktur 
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 side	4	Risikoanalyse	Helgelandssykehuset	Mo	i	Rana 

Styringsvariabel	2	 God	tilgang	på	utstyr/fasiliteter/rom/personell	
Suksessfaktor Risikofaktor  Beskrivelse Tiltak  Sanns  Kons  Risiko 

8. Sterilt gods og 
instrumenter er 
hensiktsmessig 
plassert. 

Sterilt gods og 
instrumenter har flyttet 
plass. 

Ved ombygging opprettholdes 
sterilsentral og tilhørende lager der 
de er i dag. Disse funksjonene 
flyttes permanent over i nye 
lokaler når disse er ferdigstilt. 
Dette betyr at vi etter ny 
sterilsentral er ferdig, vil disse 
forholdene bli betydelig forbedret 
i operasjonsarealet.  

Opprettholde oversiktlige lager.  2 
Liten 

2 
Lav 

 

9. God tilgang til 
medikamentrom. 

Medikamentrom 
vanskelig tilgjengelig. Da 
får man ikke tilgang til 
nødvendige 
medikamenter og utstyr. 

Medikamentrom/anestesilager må 
en periode flyttes mens renovering 
i denne delen av 
operasjonsavdelinga foregår. 
Midlertidig 
medikamentrom/anestesilager 
etableres i gamle stue 4.  

Opprettholde oversiktlig 
medikamentrom/anestesilager. 

2 
Liten 

2 
Lav 

 

10. Tilgang til instrument-
vaskemaskin 

Instrumentvaskemaskin 
til anestesi blir ikke 
tilgjengelig i en periode 
under renoveringa. 

Anestesiutstyr som skal vaskes må 
i denne perioden rengjøres i 
vaskemaskinene i den nye 
Sterilsentralen.  
Denne prosedyren kommer ikke 
til å skape konflikt med 
kapasiteten på Sterilsentralen. 

 2 
Liten 

2 
Lav 

 

11. Tilstrekkelig 
lagerkapasitet 

Utilstrekkelig 
lagerkapasitet. 

I «garasjen/kommandosentralen» 
oppbevares i dag 2 
laprascopiracker, 2 arthroracker, 
røntgenfrakker og 2 c-buer til 
gjennomlysning. Disse flyttes til 
permanent lagringsplass når stue 3 
og 4 med nærliggende rom er 
ferdigstilte. 

 2 
Liten 

2 
Lav 
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12. Tilgang til sterilsentral 
for rengjøring, 
pakking og 
sterilisering av utstyr 

Ikke tilgang til 
sterilsentral for 
rengjøring, pakking og 
sterilisering av utstyr 

Nødvendig med tilgang til 
sterilsentral under hele 
renoveringsperioden. Avhengig av 
å kunne pakke og sterilisere 
kirurgisk utstyr. Hvis ikke kan vi 
ikke opprettholde 
operasjonsaktivitet eller poliklinisk 
aktivitet. 
 

Etter fremdriftsplanen skal det til 
enhver tid være tilgang til 
sterilsentral med lager i 
renoveringsperioden.  

2 
Liten 

2 
Lav 

 

13. Tilgang til 
kommandosentral og 
pc-arbeidsplasser. 

Ikke tilgang på 
kommandosentral og 
pc-arbeidsplasser.  

En periode under renoveringen 
kommer både kommandosentral 
og pc-arbeidsplassene til å bli 
berørt. Og må etableres 
midlertidig ved bruovergangen 
hvis mulig.  

Må sjekke ut med byggherre.  2 
Liten 

2 
Lav 

 

14. Tilgang på kontor til 
avdelingsleder og 
ass.avdelingsleder. 

Ikke tilgang på kontor.  Disse kontorene flyttes permanent 
direkte til nybygg når dette er 
ferdigstilt. Da får avdelingsleder 
eget kontor.  
 

 2 
Liten 

2 
Lav 

 

15. Tilgang til lager for 
renholdspersonell 

Ikke tilgang til lager for 
renholdspersonell. 

Lager for renholdspersonell blir 
etablert i nybygg, og flyttes direkte 
dit når dette er ferdigstilt. 
Opprettholdes der det er i dag til 
det flyttes permanent.  

 2 
Liten 

2 
Lav 

 

16. Tilgang på 
forberedelsesrom. 

Ikke tilgang på 
forberedelsesrom. 

En periode under renoveringen 
kommer avdelinga ikke til å ha 
tilgang på forberedelsesrom. 
Forberedelsene må da skje på 
operasjonsstuene.  

 3 
Middels 

2 
Lav 

 

17. Tilgang på asfyxibord.  Ikke tilgang på 
asfyxibord. 

Når renovering av stue 1 og 2 
pågår, renoveres også 
forberedelsesrommet med 
asfyxibord. Dette blir permanent 
flyttet til rom ved nye 
operasjonsstue 3.  

 2 
Liten 

2 
Lav 
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18. Tilgang på garderobe. Ikke tilgang på 
garderobe.  

Når nåværende garderobe skal 
renoveres flyttes den midlertidig til 
nybygg.  

 2 
Liten 

2 
Lav 

 

19. Tilgang til vaktrom for 
personalet 

Ingen tilgang til vaktrom Vaktrom for personal etableres i 
nybygg og flyttes direkte dit når 
dette er ferdigstilt. Opprettholdes 
der det er i dag til det flyttes 
permanent.  

 2 
Liten 

2 
Lav 

 

20. Tilgang til toalett og 
dusj.  

Ikke tilgang på toalett og 
dusj.  

Ved renovering av garderobe vil 
det ikke bli tilgang til dusj i 
avdelinga. Dette må da foregå i 
fellesgarderobene i underetasjen. 
Toalettene blir satt ut av drift en 
periode, men da skal toalett i 
nybygg være ferdigstilt.  

 2 
Liten 

2 
Lav 

 

21. Tilgang for 
varelevering. 

Ikke tilgang for 
varelevering.  

Når nybygg ferdigstilles med heis 
fra kjelleren og opp til 2.etasje vil 
varer kunne leveres direkte til 
lager. Inntil da vil varelevering 
foregå slik den gjør i dag.  

 2 
Liten 

2 
Lav 

 

22. Tilgang på avfallsrom  Ikke tilgang på 
avfallsrom. 

Avfallsrom vil bli permanent 
etablert i nybygg, med heis direkte 
ned i kjeller. Opprettholdes slik 
det er i dag til nybygg er ferdigstilt.  

 2 
Liten 

2 
Lav 

 

23. Tilstrekkelig personell 
til å kompensere for 
ulempene ved færre 
stuer 

Ikke tilstrekkelig 
personell til å 
kompensere for 
ulempene ved færre 
stuer 

For å utnytte kapasiteten på stuene 
maksimalt, må det være nok 
personell til at man kan ha 
kontinuerlig drift uten stopp ved f. 
eks matpause. 
Det kan være nødvendig å se på 
arbeidstidene og om den elektive 
aktiviteten kan utvides ut over 
ettermiddagen.  
Ved traumer eller 
katastrofekeisersnitt har vi behov 
for ekstra personell tilgjengelig, da 

Forlenges den elektive 
operasjonsdagen går dette også ut 
over andre tilhørende avdelinger 
som intensiv/oppvåkning, 
sengepost, lab, røntgen og 
skrivetjeneste. Dette må derfor tas 
opp i ledergruppa.  

3 
Middels 

3 
Middels 
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det kan være behov for å 
«operere» utenfor avdelinga.  
Se pkt 25. 

24. Tilgang til 
Dagkirurgisk avdeling. 

Ikke tilgang til 
Dagkirurgisk avdeling. 

Under siste del av renoveringen 
når vi stenger stue 1 og 2 kan det 
bli konflikt mellom stenging av 
inngang B og transport av de 
dagkirurgiske pasientene, spesielt i 
seng. Tilgang på toalett til disse 
pasientene kan også bli en 
utfordring.     
Det bør planlegges at arbeidet som 
skal gjøres i mellomgangen 
mellom A og B korridor blir 
ferdigstilt samtidig med renovering 
av korridor A.  

Planlegges med byggherre.  3 
Middels 

3 
Middels 

 

25. Plan for 
samtidighetskonflikter 
mellom elektiv kirurgi 
og traume/hastesectio. 

Ingen plan for 
samtidighetskonflikter.  

Risikoen ved at vi har begge  
operasjonsstuene opptatt med 
elektiv program under 
renoveringen, er at vi kan møte på 
samtidighetskonflikter med traume 
og sectio. Det er viktig å legge en 
plan for slike hendelser, selv om 
det erfaringsmessig skjer svært 
sjeldent.  
Ved traumer tar det tid å komme 
til sykehuset, i tillegg til at den/de 
skadde som regel undersøkes i 
Mottagelsen før transport til 
Operasjonsavdelinga. Dette gir oss 
tid til å avslutte operasjonene vi 
arbeider med. Ved krise kan 
akuttstuen i Mottagelsen brukes. 

Hvis vi ikke har tid til å avslutte 
operasjonene, må vi ha en 
kriseplan.  
Vi har vært på befaring på 
Fødeavdelinga og snakket med 
avdelingsleder og gynekolog for å 
legge en plan. Vår plan blir å 
plassere et anestesibord på en av 
fødestuene. De har 
gasstilkoblinger, strøm, sekretsug 
og operasjonslampe som trengs 
ved et katastrofekeisersnitt. På 
operasjonsavdelinga har vi til 
enhver tid stående et ferdig pakket 
bord med alt nødvendig utstyr til 
keisersnitt.     

2 
Liten 

3 
Middels 
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ROS‐skjema: God tilgang på utstyr/fasiliteter/rom/personell 
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Mål		 Økonomi	
Beskrivelse av mål  Renoveringsprosjektet har som mål å kunne være selvfinansierende gjennom økt aktivitet og hjemhenting av 

gjestepasienter 

Premiss At økt aktivitet er mulig gjennom hjemhenting av gjestepasienter og at omfanget er realistisk. En annen premiss er at vi 
får økt areal/operasjonsstuer som muliggjør økt aktivitet.  

Beskrivelse av premiss I våre analyser i tilgjengelig materiale er det er det en plass mellom 70 til 100 protesepasienter som reiser ut fra HSYK. I 
tillegg kan det være mulig å hente pasienter fra andre foretak, men dette er ikke tatt med i risikovurderingen.  
 
Scenario 1: Utnytte kapasiteten i 4. etg. – ikke ta i bruk 5. etg – 70 - 100 pasienter 
Scenario 2: Ta i bruk 5. etg – behov for økt personell – 70 – 100 pasienter 
Scenario 3: Henter hjem bare halvparten av pasientene – 35 – 50 pasienter (Scenario 1 med halvparten av inntektene og 
halvparten av kostnadene med unntak av avskrivninger) 
  Scenario 1  Scenario 2  Scenario 3 
Reduserte gjestepasientutgifter  8 – 10 mill  8 – 10 mill  4 ‐ 5 mill 
Personellkostnader  1mill  3 mill  0,5 mill 
Varekostnader/andre 
materialkostnader 1 

1,4 mill 
 

1,4 mill  0,7 mill 

Økte driftskostnader   0,7 mill  1 mill  0,7 mill 
Avskrivningskostnader  2,1 mill  2,1 mill  2,1 mill 
Netto  2,8 ‐   4,8 mill  0,5 ‐  2,5 mill  0 ‐  1 mill 

Protesekostnader: 
Hofte:   kr. 5.200 pr. stk 
Kne:   kr. 13.000 pr. stk 

Total kostnad ved å gjennomføre 50 ekstra hofteoperasjoner og 25 kneoperasjoner vil beløpe seg til ca. 600.000 kroner i 
protesemateriell. Dette betyr at vi har tatt høyde for ytterligere materiellkostander som: Verktøy, dekking, sagblad, anestesi, 
frakker, hansker, sement, bandasjer og osv.  
Risikoen: Hvis ingen gjestepasienter hentes hjem så må Mo i Rana sykehus vise til effektiviseringstiltak som dekker 
avskrivningen på 2,1 mill. kr.  

                                                            
1 Denne kostnaden vil i sin helhet kun gjelde for første år. Fra driftsår to anslås den årlige kostnaden å beløpe seg til kr 1 mill. i scenario 1 og to, og ca. 0,5 mill. for scenario 3  
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Scenario	1	 Utnytte	kapasiteten	i	4.	etg.	–	70	–	100	pasienter	

Suksessfaktor Risikofaktor  Beskrivelse Tiltak  Sanns  Kons  Risiko 
1. Øke kapasiteten med 

2,5 pasienter pr uke i 
40 uker (300 
liggedøgn) i 
nåværende sengepost 

Ikke kapasitet i 
dagens sengepost til 
å ta økt aktivitet på 
ca. 300 liggedøgn.  

Kirurgisk sengepost (Ø4) har i dag 22 
senger tilgjengelig. Utnyttelsesgraden i 2016 
på 91,8 %. Det vurderes som sannsynlig at 
man med dagens sengekapasitet vil kunne 
ta den forventnede økningen. Risikoen er 
at vi blir nødt til å utsette planlagte 
operasjoner fordi det er fullt på post.  

Sikre optimal planlegging 
og konsekvent jobbing 
med liggetid.  
 

2 
Liten 

4 
Alvorlig 

 
 

2. Vi må hente hjem 70 – 
100 gjestepasienter  

Ikke hjemhenting av 
70 – 100 
gjestepasienter 

Fra tidligere vet vi det er krevende å hente 
hjem gjestepasienter. Det er derfor nødt til 
å settes stort fokus på dette og arbeides 
aktivt for å nå dette målet. Hvis det viser 
seg at vi ikke henter hjem noen 
gjestepasienter vil vi måtte betjene 
avskrivningskostnader og driftskostnader 
uansett.  

Plan og prosjekt for 
hjemhenting som må starte 
parallelt med oppstart av 
renovering. 

3 
Middels 

3 
Middels 

 

3. Behov for mer 
operasjonsutstyr og 
materiell 

Ikke tilgjengelig 
tilstrekkelig med 
operasjonsutstyr til å 
betjene to 
protesestuer. 

Det er i kostnadsoverslag i alle scenario tatt 
høyde for en kostnad på 1,4 mill. Dette 
mener vi er tilstrekkelig for å kunne betjene 
både protesemateriell, forbruksmateriell og 
annen nødvendig utstyr.  

 1 
Svært 
liten 

4 
Alvorlig 

 

4. Tilstrekkelig personell 
og ressurser 

For lite bemanning i 
forhold til aktivitet 

Det vil på sengepost være behov for å øke 
sykepleieressurs med minimum en stilling. 
Det er i scenarioet satt av ressurser til to 
ekstra sykepleiere.  

Tilsette sykepleier på 
sengepost. Tilstrekkelig 
bemanning fører til lavere 
sykefravær.  

1 
Svært 
liten 

3 
Middels 

 

5. Den totale kostnaden 
redusere betraktelig 
ved å gjennomføre 
hele prosjektet med 
renovering og lukking 
av vedlikeholds-
etterslep samtidig 

Ved å splitte 
prosjektet i flere 
faser vil kostnadene 
øke betraktelig for 
HSYK. 

Hvis prosjektet splittes og gjennomføres 
over tid, vil det bli behov for å måtte foreta 
stans av operasjonsstuene i flere runder. 
Dette vil få negative konsekvenser for både 
pasienter og ansatte. Dette da både med 
tanke på økonomi gjennom økte 

Prosjektet gjennomføres 
som ett tiltak, der alt av 
vedlikeholdsetterslep tas 
samtidig. Dette vil være 
kostnadsbesparende over 
tid.  

2 
Liten 

4 
Alvorlig 
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 ventelister, større pasientlekkasje, redusert 
omdømme og krevende arbeidsmiljø.  

6. Stabil kostnad for 
protesemateriell 

Økning av 
protesekostnader 
(enhetspris på 
materiell går opp) 

Kostnadene for proteser har gått ned i 
løpet av de siste årene. Skulle det mot 
formodning bli en økning av denne 
kostnaden, ser vi ikke for oss at den vil 
være av nevneverdig størrelse. 

 1 
Svært 
liten 

2 
Ubetydelig 

 

7. Driftskostnadene er 
innenfor budsjett 

Økte driftskostnader 
(renhold, strøm, 
avfall, renovasjon, 
vann, luft, mat) 
grunnet økt areal og 
aktivitet 

Det forventes en del økte driftskostnader 
som grunnes i økt areal med tilhørende 
tjenester og kostnader. Ved å fornye deler 
av de tekniske installasjoner (eks strøm, 
ventilasjon etc), blir økningen av 
driftskostnaden ikke så stor. Det er 
beregnet til årlig å beløpe seg til kr 
600.000.-. (hht Difi) Forventet 
vannmengde vil eks ikke øke i ny løsning. 
Nye areal vil være enklere å rengjøre.  

 3 
Middels 

3 
Middels  

 

8. Ingen infeksjoner Infeksjoner fører til 
lang liggetid og økt 
ressursbruk 

Vi har både generellkirurgiske og 
ortopediske pasienter på samme etasje i 
dette scenario. Det er da en stor fare for 
smitte og infeksjoner. Dette har en stor 
kostnad.  

 4 
Stor 

3 
Middels  
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ROS‐skjema: Scenario 1 
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Scenario	2	 Ta	i	bruk	5.	etg	–	70	–	100	pasienter	
Suksessfaktor Risikofaktor  Beskrivelse Tiltak  Sanns  Kons  Risiko 

9. Vi må hente hjem 70 – 
100 gjestepasienter  

Ikke hjemhenting av 
70 – 100 
gjestepasienter 

Fra tidligere vet vi det er krevende å 
hente hjem gjestepasienter. Det er 
derfor nødt til å arbeides aktivt for å 
nå dette målet. I scenario 2 øker vi 
kostnadene (areal, drift og 
personell), noe som i større grad 
krever at vi greier å øke aktiviteten 
som planlagt.  

Plan og prosjekt for 
hjemhenting som må starte 
parallelt med oppstart av 
renovering  

3 
Middels 

4 
Alvorlig  

 

10. Behov for mer 
operasjonsutstyr og 
materiell 

Ikke tilgjengelig 
tilstrekkelig med 
operasjonsutstyr til å 
betjene to 
protesestuer. 

Det er i kostnadsoverslag i alle 
scenario tatt høyde for en kostnad 
på 1,4 mill. Dette mener vi er 
tilstrekkelig for å kunne betjene 
både protesemateriell, 
forbruksmateriell og annen 
nødvendig utstyr.  

Benytte midler avsatt til 
varekostnader til å foreta 
innkjøp av nødvendig 
materiell. 

1 
Svært 
liten 

4 
Alvorlig 

 

11. Tilstrekkelig personell 
og ressurser 

For lite bemanning i 
forhold til aktivitet 

Ved å ta i bruk 5 etg vil vi måtte øke 
antall sykepleiere med 4 – 6 ansatte. 
Dette vil være tilstrekkelig for å 
betjene sengeposten på to etasjer. 

Tilsette 4 – 6 sykepleier på 
sengepost, fordelt på to 
etasjer.  

1 
Svært 
liten 

4 
Middels 

 

12. Den totale kostnaden 
reduseres betraktelig ved 
å gjennomføre hele 
prosjektet med 
renovering og lukking av 
vedlikeholds-etterslep 
samtidig 
 

Ved å splitte 
prosjektet i flere faser 
vil kostnadene øke 
betraktelig for HSYK. 

Hvis prosjektet splittes og 
gjennomføres over tid, vil det bli 
behov for å måtte foreta stans av 
operasjonsstuene i flere runder. 
Dette vil få negative konsekvenser 
for både pasienter og ansatte. Dette 
da både med tanke på økonomi 
gjennom økte ventelister, større 
pasientlekkasje, redusert omdømme 
og krevende arbeidsmiljø.  

 Prosjektet gjennomføres 
som ett tiltak, der alt av 
vedlikeholdsetterslep tas 
samtidig. Dette vil være 
kostnadsbesparende over 
tid.  

2 
Stor 

4 
Alvorlig 

 

13. Stabil kostnad for 
protesemateriell 

Økning av 
protesekostnader 

Kostnadene for proteser har gått 
ned i løpet av de siste årene. Skulle 

 1 2 
Ubetydelig 
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(enhetspris på 
materiell går opp) 

det mot formodning bli en økning 
av denne kostnaden, ser vi ikke for 
oss at den vil være av nevneverdig 
størrelse. 

Svært 
liten 

14. Driftskostnadene er 
innenfor budsjett 

Økte driftskostnader 
(renhold, strøm, 
avfall, renovasjon, 
vann, luft, mat) 
grunnet økt areal og 
aktivitet 

Det forventes en del økte 
driftskostnader som grunnes i økt 
areal med tilhørende tjenester og 
kostnader. I scenario 2 ligger det i 
tillegg økt areal for 5. etg.. Dette 
betyr at man får ytterligere økte 
driftskostnader. Samtidig gjøres det 
oppmerksom på at moderne 
teknologi vil redusere disse en del.  

 3 
Middels 

3 
Middels  

 

15. Ingen infeksjoner Infeksjoner fører til 
lang liggetid og økt 
ressursbruk 

Ved å ta i bruk 5 etg vil vi kunne 
skille generellkirurgiske og 
ortopediske pasienter.  Dette 
reduserer infeksjonsfaren og 
risikoen for kostnader knyttet til 
dette.  

 1 
Svært 
liten  

2 
Lav 
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ROS‐skjema: Scenario 2 
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Scenario	3	 Henter	hjem	bare	halvparten	av	pasientene	–	35	–	50	pasienter	
Suksessfaktor Risikofaktor  Beskrivelse Tiltak  Sanns  Kons  Risiko 

16. Øke kapasiteten med 
1,25 pasienter pr uke i 
40 uker (150 liggedøgn) 
i nåværende sengepost 

Ikke kapasitet i 
dagens sengepost til 
å ta økt aktivitet på 
ca. 150 liggedøgn.  

Kirurgisk sengepost (Ø4) har i dag 22 
senger tilgjengelig. Utnyttelsesgraden i 
2016 på 91,8 %. Det vurderes som 
sannsynlig at man med dagens 
sengekapasitet vil kunne ta den 
forventnede økningen.  

God planlegging 
 

2 
Liten 

4 
Alvorlig 

 
 

17. Vi må hente hjem 35 - 
50 gjestepasienter  

Ikke hjemhenting av 
35 – 50 
gjestepasienter 

Fra tidligere vet vi det er krevende å 
hente hjem gjestepasienter. Det er 
derfor nødt til å settes stort fokus på 
dette og arbeides aktivt for å nå dette 
målet. Hvis det viser seg at vi ikke 
henter hjem noen gjestepasienter vil vi 
måtte betjene avskrivningskostnader 
og driftskostnader uansett.  

Plan og prosjekt for 
hjemhenting som må 
starte parallelt med 
oppstart av renovering  

2 
Liten 

3 
Middels 

 

18. Behov for mer 
operasjonsutstyr og 
materiell 

Ikke tilgjengelig 
tilstrekkelig med 
operasjonsutstyr til å 
betjene to 
protesestuer. 

Det er i kostnadsoverslag i alle 
scenario tatt høyde for en kostnad på 
1,4 mill. Dette mener vi er tilstrekkelig 
for å kunne betjene både 
protesemateriell, forbruksmateriell og 
annen nødvendig utstyr. Alternativet 
innebærer lavere inntekter, men et 
prosjekt i balanse. 

 1 
Svært 
liten 

4 
Alvorlig 

 

19. Tilstrekkelig personell 
og ressurser 

For lite bemanning i 
forhold til aktivitet 

Det vil på sengepost vil det i minimum 
være behov for minimum å øke med 
en sykepleieressurs ved fullt belegg på 
post. Det er i scenarioet satt av 
ressurser til 1,5 ekstra sykepleiere.  

Tilsette sykepleier på 
sengepost.  

1 
Svært 
liten 

3 
Middels 
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20. Den totale kostnaden 
redusere betraktelig ved 
å gjennomføre hele 
prosjektet med 
renovering og lukking 
av vedlikeholds-
etterslep samtidig 
 

Ved å splitte 
prosjektet i flere 
faser vil kostnadene 
øke betraktelig for 
HSYK. 

Hvis prosjektet splittes og 
gjennomføres over tid, vil det bli 
behov for å måtte foreta stans av 
operasjonsstuene i flere runder. Dette 
vil få negative konsekvenser for både 
pasienter og ansatte. Dette da både 
med tanke på økonomi gjennom økte 
ventelister, større pasientlekkasje, 
redusert omdømme og krevende 
arbeidsmiljø.  

 Prosjektet gjennomføres 
som ett tiltak, der alt av 
vedlikeholdsetterslep tas 
samtidig. Dette vil være 
kostnadsbesparende over 
tid.  

2 
Liten 

4 
Alvorlig 

 

21. Stabil kostnad for 
protesemateriell 

Økning av 
protesekostnader 
(enhetspris på 
materiell går opp) 

Kostnadene for proteser har gått ned i 
løpet av de siste årene. Skulle det mot 
formodning bli en økning av denne 
kostnaden, ser vi ikke for oss at den vil 
være av nevneverdig størrelse. 

 1 
Svært 
liten 

2 
Ubetydelig 

 

22. Driftskostnadene er 
innenfor budsjett 

Økte driftskostnader 
(renhold, strøm, 
vann, luft, mat) 
grunnet økt areal og 
aktivitet 

Det forventes en del økte 
driftskostnader som grunnes i økt areal 
med tilhørende tjenester og kostnader.  

 3 
Middels 

4 
Alvorlig  

 

23. Ingen infeksjoner Infeksjoner fører til 
lang liggetid og økt 
ressursbruk 

Vi har både generellkirurgiske og 
ortopediske pasienter på samme etasje 
i dette scenario. Det er da en stor fare 
for smitte og infeksjoner. Dette har en 
stor kostnad.  

 4 
Stor 

3 
Middels 

 

 

 



Risikoanalyse Helgelandssykehuset Mo i Rana 
 
 

ROS‐skjema: Scenario 3  
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1. Bakgrunn 
 

Hjemhenting av gjestepasienter har vært fokusert og prioritert i HSYK over flere år. Å 

behandle pasienter fra egen region innebærer en stor økonomisk gevinst for HSYK. Slik 

situasjonen er i dag sendes alt for mange pasienter ut av egen region for behandling i andre 

regioner og av andre foretak.  

Dette gjelder også innenfor ortopedi og protesekirurgi. Administrerende direktør har bedt om 

en analyse av dette området og en anbefaling om hvordan man planlegger å hendte hjem 

flere fra denne pasientgruppen til Mo i Rana. 

Utbedring av dagens operasjonslokaliteter på Mo i Rana er utredet og skal behandles av 

styret i styremøte den 25.9.17. I dette forslaget skal fremtidige fasiliteter ha tilgang på 4 

funksjonelle operasjonsstuer, der to av disse skal kunne benyttes til protesekirurgi. For å 

skulle nå et mål om å hente hjem «alle ortopediske Helgelandspasienter» til Mo i Rana vil 

denne utbedringen nærmest være en forutsetning. Det må samtidig kommenteres at en 

ombyggingsperiode i 2018 og 2019 også vil kunne påvirke kapasiteten en del, allikevel om 

man i ombyggingsplanene har tatt høyde for at det til enhver tid vil være tilgjengelig minimum 

to operasjonsstuer. 

Kompetansemessig vil MIR styrkes i løpet av 2018 og 2019. Dette i hovedsak på grunn av at 

tre ansatte ferdigstiller sine spesialiseringsløp og er tilbake som ortopediske overleger i 

denne perioden.  
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2. Tallmateriale  
Det er foretatt analyse av tilgjengelig tallmateriale for ortopedi på Helgeland. Tallmaterialet 

som benyttes er fra 2016 da det kun er tilgjengelig 2017-tall fram til mai 2017.   

Som det fremgår av tabell 1 ble det 2016 720 ortopediske Helgelandspasienter behandlet 

ved andre foretak (HDG 8 – muskel og skjelett, samt revma). Av disse er det en andel som 

skal sendes bort (eks proteserevisjon og ryggoperasjoner), da HSYK ikke har tilbud om 

denne type ortopedi.  

 

Tabell 1: antall pasienter dag/døgn i 2017 (HDG 8) med bostedsadresse Helgeland 

 NLSH St.Olavs Private UNN HNT Oslo  Innland Annet Totalt 

Pasienter  177 140 114 94 57 47 31 60 720 

Andel 24,6 19,4 15,8 13,1 7,9 6,5 4,3 8,3 100 

Totaltallene inneholder alle konsultasjoner (antall kontakter), både polikliniske vurderinger, 

dagkirurgi og operasjoner. 

 

Figur 1: Fordeling av ortopediske Helgelandspasienter som behandles ved andre foretak. 
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2.1 Hofteoperasjoner 
 

For bedre å kunne tilpasse tiltak på en god måte er det interessant å avdekke hvor de ulike 

pasientgrupper har sin bostedsadresse/hjemsted. Tabellen nedenfor viser omfanget av 

hoftepasienter i de ulike kommuner som sendes ut av regionen.  

Som det fremgår av tabellen var det i 2016 totalt 42 hofteproteser fra Helgeland som ble 

operert i andre regioner. Den størst pasientlekkasje fra Alstahaug og Vefsn, som samlet 

sendte ut 21 hofteproteser.  Den største andelen av gjestepasientene sendes til Tynset.  

 

Tabell 2: Pasientlekkasje hofteproteser 

 

 

2.1.1 Økonomi  
Tabellen synliggjør at HSYK taper 129,2 i DRG for denne pasientgruppen. Dette betyr at ved 

hjemhenting ville HSYK ha fått et økonomisk uttelling på kr. 4,6 millioner kroner. I tillegg til dette 

belastes HSYK for ekstra reisekostnader når pasientene reiser ut av vårt eget nedslagsfelt. 

 

 

2.2 Kneproteser 
Et litt færre antall kneproteser sendes ut. Totalt 36 kneproteser fra Helgeland ble i 2016 

operert i andre regioner. Størst pasientlekkasje fra Vefsn, Bindal og Brønnøy med totalt (18). 

Den største andelen sendes til Namsos og Tynset (20) 
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Tabell 3: Pasientlekkasje kneproteser 

 

2.2.1 Økonomi  
Tabellen synliggjør at HSYK taper 101 i DRG for denne pasientgruppen. Dette betyr for HSYK et 

økonomisk «tap» på kr. 3,5 millioner kroner. I tillegg til dette belastes HSYK for ekstra reisekostnader 

for denne pasientgruppen. 

 

2.3 Rygg  
En forholdsvis stor gruppe ryggpasienter sendes ut av Helgeland. Dette er blant annet 

grunnet i at det ikke finnes tilbud til hele denne pasientgruppen og det anslås at av de 64 

ryggpasienter fra Helgeland som ble er operert i andre regioner, kunne ca. 50% ha bli 

operert i Rana. Årsaken er at man ved MIR ikke opererer residiv prolapser og stenoser som 

krever instrumentering.  

Størst pasientlekkasje fra Rana, Brønnøy og Vefsn (45), som i hovedsak sendes til UNN 

private og St. Olavs (47)  

 

Tabell 4: Pasientlekkasje rygg 
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2.3.1 Økonomi  
Tabellen synliggjør at HSYK taper 101 i DRG for denne pasientgruppen. Dette betyr for HSYK et 

økonomisk «tap» på kr. 1,9 millioner kroner. I tillegg til dette belastes HSYK for ekstra reisekostnader 

for denne pasientgruppen. 

 

2.4 Lekaskje til private 
Tabellen under viser pasientlekkasje til private aktører innenfor ortopedi. Ser man bort fra 

ryggoperasjoner (215c og o) har man ca. 90 dagkirurgiske inngrep som kunne blitt foretatt på 

Helgeland. De fleste pasienter kommer fra Alstahaug, Brønnøy, Vefsn og Rana.  

 

Tabell 5: Pasientlekkasje til private 

 

2.5 Reisekostnader 
Hvis vi ser i tabell 1 fremkommer det at vi totalt har 720 kontakter for gjestepasienter. Dette 

innebærer alle polikliniske vurderinger/kontroller, dagkirurgi og operasjoner. Hvis det skal beregnes 

reisekostnader for alle disse kontakter vil det beløpe seg til kr. 3,6 millioner (gjennomsnittlig kostnad 

er beregnet å være kr 5000.-). 

 

3 Tiltak for å hente hjem gjestepasienter ortopedi  
 

Det er ulike grunner til at pasienter velger å benytte et annet sykehus og tilbud utenfor egen 

region. Vi har nedenfor en vurdering av faktorer som vi mener kan være av betydning 

innenfor ortopedi og protesekirurgi på Helgeland.  

- Ventetider: Pasienter velger sykehus som har kort eller kortest ventetid. 

- Fastleger: Pasienter drar dit fastlegen velger å henvise  
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- Kvalitet: Pasienter blir mer og mer opptatt av kvalitetsindikatorer som er 

tilgjengelig på helsenorge.no  

- Omdømme: Pasienter reiser dit som omtales av andre som dyktige og har et godt 

omdømme. Andre pasienters og fastlegers anbefaling har betydning.  

- Kommunikasjon/media: For noen av våre pasienter er det kortere og enklere å 

reise ut av regionen for å få dette tilbudet, eks. på Sør-Helgeland.   

- Politikk: Under lokaliseringsdebatten ønsker pasienter ikke å «støtte sykehuset 

som er på feil siden av Korgfjellet». 

 

3.1 Ventetid 
Som nevnt innledningsvis vil en renovering av operasjonsstuene på Mo i Rana ha en stor 

betydning for kapasiteten og dermed også på ventetiden. I tillegg er tilgangen på flere 

ortopeder også av betydning. Forutsatt at operasjonsprosjektet på Mo gjennomføres vil den 

fysiske kapasiteten økes og dette sammenfaller også med at 2-3 ortopeder kommer tilbake 

etter å ha vært ute i spesialisering. 

Per i dag er ventetidene for lange og MIR får ofte beskjed fra pasienter at dette er en viktig 

årsak for at de ønsker å benytte seg av andre behandlingssted. Dette gjelder både for 

inngrep, men også for poliklinisk konsultasjoner. Mange pasienter blir i tillegg «sendt» til 

aktører som har kort ventetid da de har forsikringsordninger på arbeidsplassen/foreninger 

som gjør dette mulig. 

Tabell 6-8 viser utdrag fra ventelister hentet fra helsenorge.no. Tynset og Namsos har 

betydelig kortere ventetid enn Rana og har i tillegg et større eller likt omfang av operasjoner. 

Tabellene viser også at Bodø og UNN har svært lange ventetider, mens aktører på Østlandet 

opererer med meget korte ventetider.   

Avklaringer med de andre sykehusenhetene som har lang ventetid…. De kan avvise 

henvisninger som de får fra vårt nedslagsfelt. Dette har vi tidligere avklart med UNN. 

 

Behandlingssted for 

KNE 

Ventetid til utredning Ventetid til innleggelse Antall operasjoner 

2015 

Rana  12 uker 14 uker 55 

Tynset 3 uker 3 uker 271 

Namsos  6 uker  4 uker  82 

Bodø 20 uker 28 uker 89 

Diakonhjemmet 6 uker 10 uker 234 

St. Olavs  15 28 213 

UNN 20 40 100 

Tabell 6: Ventetid for kne 

 

Behandlingssted for 
HOFTE 

Ventetid til utredning Ventetid til innleggelse Antall operasjoner 
2015 

Rana  12 uker 14 uker 136 

Tynset 3 uker 3 uker 177 

Namsos  6 uker  4 uker  131 

Bodø 16 uker 24 uker 112 

Martina Hansen  3 uker 9 uker 566 
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St. Olavs  22 35 313 

UNN 20 14 100 

Tabell 7: Ventetid for hofte 

 

Behandlingssted for 
RYGGPROPLAPS 

Ventetid til 
utredning 

Ventetid til 
dagkirurgi  

Ventetid til 
innleggelse 

Antall operasj. 
2015 

Rana  12 uker - 14 8 

Namsos  6 uker  - 4 uker 48 

Bodø 20 uker - 16 16 

Aleris ColoseumOslo  6 uker 2 uker - ?? 

St. Olavs  16 uker - 4 uker 276 

UNN 16 
 

52  242 

Tabell 8: Ventetid for ryggprolaps 

 

3.2 Ambulering  
En poliklinisk ortopedisk konsultasjon på hjemstedet (eller med minimum av reiseavstand) er 

en god start på en pasientbehandling. I dag ambulerer ortopedene 12 dager årlig i 

Brønnøysund og 25 dager i Sandnessjøen. I Mosjøen er vi i gang med å tilrettelegge for en 

ordning der vi ambulerer ca. 1 dag pr uke.  

Det bør tilrettelegges for økt ambulering av ortopeder fra Mo i Rana til Mosjøen, 

Sandnessjøen og Brønnøysund, der vi i dag ser at vi har størst pasientlekkasje fra.   

Det vil i løpet av høsten 2017 jobbes med å utarbeide en plan for hvordan vi skal øke 

omfanget av ambulering til disse stedene i 2018.  

 

3.3 Samarbeid med fastleger  
Det er fastlegene som i hovedsak henviser pasienter til videre oppfølging og operasjon. 

Fastlegene er derfor en «nøkkelgruppe» som må få tilstrekkelig og god informasjon om 

HSYK sitt ortopeditilbud.  

Allerede fra høsten 2017 og i løpet av 2018 vil MIR får tilgang på flere ortopeder. Dette betyr 

at det vil være mulig å organisere informasjonsmøter/undervisningsrunder på Helgeland. 

Dette ble sist ble gjennomført i 2015 og en liknende runde er under planlegging akkurat nå.  I 

tillegg ga erfaringer fra prosjektet «ortoped-hotline» gode resultater og vil bli startet opp igjen 

fra 2018. Dette tiltaket ga alle leger i primærhelsetjenesten muligheten til å ringe direkte til 

ortopedisk overlege for å få råd mens de hadde pasienten til konsultasjon. Dette førte til 

svært effektiv pasientbehandling og godt samarbeid med primærhelsetjenesten. Fastleger 

henviser ofte sine pasienter til ortopeder som de har kjennskap til og som de opplever er 

enkle å samarbeide med.  

For å effektivisere informasjonsarbeidet ut mot fastlegene på Helgeland, bør man vurdere å 

etablere et team som består av aktører fra alle tre sykehusenhetene. Man vil dermed kunne 

benytte informasjonsmøte til å informere om gjestepasientordningen generelt, men også 

spesielt fokusere på de områder der HSYK både ønsker og prioriterer innsats framover. Ved 

at alle sykehusenhetene deltar samlet i slike møter, vil vi muligens i større grad sikre for at vi 

minimerer den politiske utfordringen, som tidligere er nevnt. Det kan være et poeng at 

fastlegene er kjent med at gjestepasienter er kostbare for flere av sykehusenhetene enn kun 

den enheten som har det aktuelle helsetilbudet.  
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3.4 Kvalitet 
Dagens pasienter er opptatt av kvalitet. Kvalitetsindikatorer for ortopedi er tilgjengelig på 

helsenorge.no. En avgjørende faktor for flere pasienter er eksempelvis omfanget og volum 

av operasjoner som er gjennomført ved enheten. Det viser seg at pasienter ofte velger å la 

seg operere på de steder der det fremgår at de har stor aktivitet og derigjennom også en 

forventet bedre erfaring og kvalitet. Kontinuerlig kvalitetsarbeid og moderne fasiliteter og 

utstyr vil bidra til målbar økt kvalitet.  

Det kan også være hensiktsmessig å iverksette informasjonsmøter rettet mot spesielle 

pasientgrupper. 

 

3.5 Omdømme  
Det er flere forhold som avgjør hvorvidt man opparbeider seg eller har et godt omdømme. 

Kvalitet, volum, fasiliteter og kompetent personell vil alle påvirke vårt omdømme. 

«Tilleggstjenester» der man etablerer tilbud som bidrar til å følge opp den gruppen pasienter 

er også eksempler på hvordan man bevisst kan bygge omdømme, eksempelvis proteseskole 

(gjennomført), tverrfaglig skulderpoliklinikk (gjennomført) og artroseskole (under 

planlegging).  

En aktiv bruk av media i omdømmearbeid er også viktig. Mo i Rana kunne i større grad ha 

synliggjort både tilbud og resultater i media og gjennom foredrag i ulike miljø. Positive 

pasientopplevelser vet vi bidrar til å bygge et positivt omdømme. 

Det kan i denne sammenheng være verdt å poengtere at styresaken om oppgradering av 

operasjonsstuene på Mo i Rana kan inneholde fakta som bidrar til å redusere omdømmet 

fram til nye fasiliteter er på plass.  

4 Videre arbeid og oppfølging av foreløpig plan  
 

For å sikre gjennomføring av denne planen skal lykkes er det nødvendig å organisere det 

som et foretaksovergripende prosjekt, bestående av tydelig prosjektledelse og struktur.  

Som nevnt under pkt 3.3 vil det være fornuftig å samkjøre flere ulike «delprosjekter» ved alle 

sykehusenhetene. Konstituert adm.dir har gitt den enkelte enhet i oppdrag å iverksette et 

arbeid som skal analysere ulike områder der man skal jobbe for å hente hjem pasienter.  

Mo i Rana: Ortopedi og protesekirurgi 
Mosjøen:   Øye, hud, nevrologi  
Sandnessjøen: Øre/nese/hals og rehabilitering 
 
Det skal utarbeides tiltaksplaner som synliggjør både områdets omfang, kostnader, ledelse, 

oppfølging og forventet resultat.  
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Protokolltilførsel fra Samfunnsviterne etter drøftingsmøte 13.9.2017 vedrørende renovering av 

operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana 

 

Det tas utgangspunkt i målet med investeringen som er å øke operasjonskapasiteten og spesielt 

kapasiteten på ortopediske operasjoner, bedre den hygieniske standarden, samt rehabilitere 

lokalene og de tekniske installasjonene opp mot dagens standard. Det vises til beskrivelser og 

beregninger og vedtak i styresak 20/2016 samt saksfremlegg i styresak 80/2017 med vedlegg. 

 

Pasientsikkerhet 

Det forventes at kvalitet og pasientsikkerhet har høyeste prioritet. 

 

Stabil strømforsyning, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel, gasstilførsel og datatilgang må til enhver tid 

tilfredsstille lovpålagte krav i et 10-årsperspektiv. Det vises spesielt til variablene nødstrøm, 

ventilasjon og kjøling i ROS-analysen. 

 

Operasjonsavdelingen og sterilsentral må være i tråd med dagens medisinske og hygieniske 

standarder og krav. Det vises til ROS-analysen og påpekes spesielt at uren og ren aktivitet må skilles 

ad tilfredsstillende. 

 

Økonomi 

Det anslås at investeringen bidrar positivt til foretakets resultat som følge av økt aktivitet. Det 

forventes at enheten iverksetter tiltak for hjemhenting av gjestepasienter for å optimalisere 

hjemhenting. 

 

HMS 

Det vises til beskrivelser i saksfremlegg i ROS-analyse om at operasjonsavdelingen er bygd etter 60-

tallets behov og ikke dimensjonert for dagens drift og utstyrspark samt at flere av dagens stuer pr i 

dag er så små at det begrenser bruken. Det forventes at man ved endringer i bygg tar medisinsk og 

teknologisk utvikling med i betraktningen og i lys av utviklingen tilrettelegger for moderne og optimal 

drift. Endinger i bygg må ta tilrettelegging for godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø med i betraktningen.  

 

Garderober, kjøkken og toaletter bør ha størrelse og plassering som sikrer hygieniske og funksjonelle 

forhold. Det vises til ROS-analyse og påpekes at garderoben pr i dag er for liten sett opp mot antall 

ansatte, at vaktrommet befinner seg i grønn sone og at det er uhygienisk at toalett er plassert rett 

ved siden av kjøkken.  

 

Helseforetak er utdanningsinstitusjoner. Utvidet kapasitet og moderne utstyr vil bedre mulighetene 

for utdanning av LIS og annet helsepersonell, noe som også er positivt for tjenestetilbudet i et 

strategisk perspektiv.  

 

Avslutning 

Samfunnsviterne støtter konst. Administrerende direktørs vedtaksforslag som presentert i styresak 

80/2017, bruk av investeringsmidler med øvre ramme på 85,3 millioner kroner til renovering av 

operasjonsfløy, bygging av ny sterilsentral og sentral for nødstrøm samt oppgradering av teknisk 

infrastruktur for sykehusenheten i Mo i Rana. 

 

Marte Præsteng 

FTV Samfunnsviterne 

16.9.2017 
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Protokolltilførsel fra yngre legers forening (YLF), FTV møte 13.09.17 

 

FTV for yngre legers forening (YLF) var forhindret fra deltakelse på FTV møte grunnet tillitsvalgtmøte/kurs 

i Tromsø. YLF ønsker å komme med følgende protokolltilførsel i saken om utbygging av operasjonsstuene i 

Mo i Rana. 

 

Kort om YLF: 
Yngre legers forening (YLF) er en fagforening/yrkesforening for leger i utdanningsstilling, bl.a. le-
ger i spesialisering (tidligere kalt assistentleger), LIS 1 (turnusleger), stipendiater og andre leger i 
akademiske stillinger på lavere nivå. Det er en av syv yrkesforeninger i Den norske legeforening. 
YLF er i 2017 den største foreningen tilsluttet Den norske legeforening med omlag 10 000 med-
lemmer.  
 
Hovedpoenger 

- YLF mener tilbudet til pasientene lokalt, hensynet til pasientsikkerheten og videreutvikling av fagmiljøene 

på Helgeland må være førende for prosjektet.  

- Prosjektet må naturligvis ikke legge premisser for lokaliseringen av HSYK 2025, samtidig må man sørge 

for gode og tidsriktige lokaler som ivaretar kravet til forsvarlig drift og legger til rette for moderne 

pasientbehandling frem til endelig sykehusstruktur er avklart. Det bemerkes at lokaliseringsprosessen Hel-

gelandssykehuset 2025 allerede ligger bak tidsskjemaet, og at det er lite sannsynlig at helseforetaket klarer 

å holde tidsrammen de selv har definert for prosjektet. Dette styrker behovet for investeringer som sikrer 

forsvarlig drift inntil de nye lokalene står klare.  

- Oppgraderingen må sees i lyset av kvaliteten og størrelsen på eksisterende bygningsmasse, samt omfanget 

av dagens aktivitet og framskrivninger av behovet.  

- Ortopedisk operasjonsvirksomhet stiller ekstraordinære krav til hygiene, utstyr på stuene og lagringsplass 

-  dette må tillegges vekt i vurderingen. 

- YLF mener det skisserte prosjektet kan gjennomføres uten negative konsekvenser for driften i de andre 

enhetene i helseforetaket, og samlet sett bidrar til å styrke Helgelandssykehusets behandlingstilbud for be-

folkningen på Helgeland innenfor helseforetakets økonomiske rammer. 

 

 

Pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og kapasitet  

 

- YLF anser utfordringene som går på pasientsikkerhet og kapasitet er godt belyst i grunnlagsdokumentas-

jonen, og de nevnte utfordringene bekreftes også av våre medlemmer lokalt. Spesielt kan det understrekes 

og legges til: 

 

 

- Lav kapasietet og dårlig driftsikkerhet på nødstrømaggregatet. Drifte av CT maskinen MÅ sikres ved 

strømbrudd for å kunne gi forsvarlig helsehjelp, herunder nevens CT ved slagalarm. Dagens situasjon 

er uholdbar. 

 

- Manglende kapasitet på operasjonstuene gjør at operasjoner blir satt på vent og forskjøvet til kveldstid. 

En nyere studier, fra anestesileger i Kanada, viser at kirurgi (både elektiv og akutt) på på ettermiddag, 

kveld (odds ratio 1,43, p-verdi 0,04) og ikke minst natt (odds ratio 2,17, p-verdi 0,003) har signifikant 

høyere 30 dagers dødsrisiko enn operasjoner gjort på dagtid, etter at man har justerte for andre faktorer. 

(Retrospective Analysis of Time of Day of Surgery And Its 30 Day In-Hospital Postoperative Mortality 

Rate At A Single Canadian Institution, Wang et al.) Økt kapasitet, med mulighet for å ta unna 

øyeblikkelig hjelp kirurgi fortløpende, vil redusere behovet for å forskyve inngrep til kveldstid - med 

direkte innvirking på pasientsikkerheten.  

 

- Ortopedisk avdelingen har et nært samarbeid med medisinsk avdeling i Mo i Rana, og man har oppret-

ter en egen ortogeriatrisk sengepost etter modell fra St Olavs Hospital i Trondheim. Pasientbehandlin-

gen styres av spesialist i geriatri i samarbeid med de ortopediske kirurgene. Denne typen samarbeid har 

gjennom randomiserte studier vist positiv effekt på pasientens funksjonsnivå etter hoftebrudd (Prestmo 
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A, Hagen G, Sletvold O et al. Comprehensive geriatric care for patients with hip fractures: a prospec-

tive, randomised, controlled trial. Lancet 2015.). YLF mener en løsning som sikrer den ortopediske 

operasjonskapasiteten og bygger opp under dette tilbudet bør velges av pasienthensyn.  

 

- I avdelingen ligger skylleromet utenfor inngangen til operasjonsstue 2, hvor det bedrives proteseki-

rurgi. Dette har konsekvenser for infeksjonsrisikoen og er ikke en akseptabel løsning.  

 

- Ventilasjonsanlegget er utdatert og tilfredsstiller ikke dagens krav, med økt infeksjonsrisiko som kon-

sekvens. Anlegget har også utfordringer med driftssikkerheten og operasjoner har måttet utsettes grun-

net driftsstans.  

 

- Små operasjonsstuer (stue 3 og 4) gir dårlige arbeidsforhold for både operasjons- og anestesiteamet. 

Stue 4 kan kun brukes til mindre inngrep som tannbehandling grunnet plassproblemer.  

 

- Bygget preges av utdaterte og dårlige pauserom, toalett og garderobefasiliteter. Romløsningen er ikke 

dimensjonert for dagens drift og antall ansatte. Toalettet i direkte tilknytning til kjøkkenet utgjør en ri-

siko.  

 

- Det er manglende kapasitet og plass på arbeidsstasjonene. Man må blant annet krype gjennom C-buen 

for å komme til PCene på arbeidsstasjonen som står midt i operasjonsavdelingen, da den ikke har noen 

annen lagringsplass.   

 

- Mangelen på lagringsplass er så prekær at man har måttet utsette kjøp av G-bue. Det har  konsekvenser 

for behandlingstilbudet.  

 

YLF har problemer med å se hvordan de overnevnte forholdene kan utbedres uten at det foretas om utbyg-

ging som gir mer areal til disposisjon og muliggjør en omdisponering av noe av dagens arealer. En ren over-

flateoppussing vil ikke løse noen av de fundamentale problemene med dagens bygningsmasse.  

 

Økonomi 

 

- Økonomiske rammer for prosjektet må vurderes opp mot inntekter fra økt aktivitet. Hvis det i Helgelands-

sykehuset HF ikke finnes rammer i vedlikeholdsbudsjettet for en investering på mer enn 45-50 millioner, 

må man vurdere en løsning hvor mellomlegget finansieres gjennom løpende drift for enhetens risiko. En-

heten vil således stå ansvarlig for selv å sikre inntjening gjennom økt aktivitet og hjemhenting av gjeste-

pasienter i henhold til de beregningene som er presentert. Reduserte driftsmarginer vil følgelig få konsek-

venser for enhetens bidrag til overskuddet i helseforetaket som helhet i en periode. Et rimelig krav kan da 

være at bidraget til samlet overskudd i helseforetaket fra enheten i Mo i Rana skal holdes på nivå med det 

enhetene i Mosjøen og Sandnessjøen leverer. Det bemerkes at enheten i Mo i Rana i dag bidrar betydelig 

til den positive driftsmarginen i helseforetaket som helhet.   

 

- YLF forutsetter at prosjektet er dimensjonert slik at det ivareta hensynet til forsvarlige hygieniske forhold, 

operasjonsstuekapasitet, arbeidsmiljø for de ansatt, nødstrøm- og vannforsyning innenfor en forsvarlig 

økonomisk ramme for helseforetaket som helhet.  

 

Ansatte og fagmiljøer 

 

- YLF påpeker at styrets oppgave er å sikre rammebetingelsene som muliggjør forsvarlig, moderne og 

fremtidsrettet pasientbehandling - kjernen i vår virksomhet. Det er de medisinske fagmiljøene som driver 

denne virksomheten og således kjenner de utfordringene dagens bygningsmasse medfører. YLF mener at 

styret bør ha visjoner om å bygge opp under fagmiljøene som ønsker å utvikle og utvide behandlingstil-

budet lokalt på Helgeland. Alternativet er at pasientene søker seg ut av regionen - noe som ikke er i helse-

foretakets interesse.  

 

- 3 LIS/ferdige legespesialister i gruppe 1 tjeneste er på vei tilbake til ortopedisk avdeling i Mo i Rana i 

løpet av 2018/19. Dette er et resultat av langsiktig rekrutteringsarbeid over mange år, og har vært sette i 



 

 

sammenheng med planlagt utvidelse av operasjonskapasiteten og styrking av behandlingstilbudet innen 

ortopedi. En forutsetning for å få disse tilbake til Helgeland er at operasjonsavdelingen har kapasitet nok 

til å sysselsette disse med relevant arbeid. De nevnte legene har fast ansettelse ved sykehuset og arbeidsgi-

ver er forpliktet til å tilby relevant arbeid i henhold til de stillingene de ansatte har.  

 

 

 

 

- Økt operasjonsvolum vil kunne bedre forutsetningene for utdanningen av LIS innen ortopedisk kirurgi og 

til dels anestesiologi. Økt kapasitet vil også gi rom for at LIS fra andre enheter i Helgelandssykehuset kan 

få dekket større del av sitt prosedyrekrav innad i helseforetaket. Dette vil samlet sett styrke helseforetakets 

utdanningstilbud. En fragmentering av den ortopediske operasjonsvirksomheten vil svekke utdanningstil-

budet til våre medlemmer som er LIS innen ortopedisk kirurgi, og samlet sette svekke helseforetakets ut-

danningstilbud.  

 

- Det bemerkes at arbeidsgiver ikke har anledning til å pålegge noen av våre medlemmer å delta i ambuler-

ende tjeneste med mindre dette er spesifikt avtalt i arbeidskontrakten jfr. § 2.2 overenskomstens del A2. 

 

- YLF forutsetter at prosjektet ikke har negativ innvirkning på arbeidssituasjonen eller utdanningstilbudet til 

våre medlemmer i Mosjøen og Sandnessjøen slik det er i dag. 

 

 

YLF slutter seg med dette til utbyggingsforslaget skissert i versjon 3.  

 

Nils Petter Rundhag, FTV YLF 



Svar på spørsmål stilt i protokolltilførsel fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 13.09.2017 

 

Protokolltilførsel fra uttalende forbund i forbindelse med drøfting av versjon 3, renovering av 

operasjonsstuer på Mo i Rana 

Dato for drøfting: 13.09.2017 
 

Følgende forbund støtter opp om denne protokoll: 

Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, El og IT Forbundet, Den Norske Legeforening, NITO, 

Fysioterapeutforbundet, Utdanningsforbundet, Ergoterapeutforbundet, Delta 

Følgende forbund støtter ikke opp om denne protokoll: 

Yngre legers forening, Samfunnsviterne 

 
 

1. Grunnleggende prinsipper 
 

1.1. Det er forståelse for at HSYK Mo i Rana har behov for renovasjon av operasjonsavdelingen. 

1.2. Det er forståelse for at det per i dag er begrenset plass for tekniske installasjoner som 

nødstrømsaggregat, UPS med mer ved HSYK Mo i Rana. 

1.3. Det er også forståelse for at det er begrensninger på dagens vannkapasitet, rensing av vann med mer. 

1.4. Det er ikke forståelse for at prosjektet skal ha et slikt omfang som beskrevet i versjon 3, når en vet hvilke 

økonomiske utfordringer Helgelandssykehuset står ovenfor, samt det faktum at en enda ikke vet hvordan 

ny sykehusstruktur på Helgeland blir. 

 

Tilsvar: Omfanget i prosjektet er økt for å ivareta de krav som er påvist i prosjektet. De vises her til 

mangler i teknisk infrastruktur som er omtalt i skisserapporten og tilstandsrapportene. 

 

1.5. Det savnes et foretaksperspektiv på hele denne saken. Det er ikke framlagt noen analyser av dagens kapasiteter innen 

både kirurgi, ortopedi, sterilisering med mer, og hvordan en ved å være kreativ kan frigjøre kapasitet/ressurser i forhold til 

arbeidsfordelingen innad i foretaket. Dette kan redusere prosjektet betydelig og ta hensyn til de økonomiske utfordringer 

Helgelandssykehuset står ovenfor i fremtiden. 

 

Tilsvar: Saken baserer seg på de samme forutsetninger som lå til grunn for de tidligere styresakene i 2015 og 2016, og 

innebærer ingen kapasitetsøkning annet enn innenfor ortopedi, der Mo i Rana har en HF-funksjon. Vi skal drifte etter 0-

alternativet i 8 -10 år til, og med befolkningssammensetningen på Helgeland kommer ikke behovet for kirurgi, spesielt 

innenfor ortopedi, til å minske. Overgang fra døgn til dag og fra åpen kirurgi til laparascopi vil ikke redusere behovet for 

operasjonsstuer i første omgang. 

 
2. Tillitsvalgtes innsyn i dokumenter 

 

2.1. Det vises til etterspørsel fra tillitsvalgte av underbyggende dokumenter vedrørende drøfting av denne saken inklusiv 

datagrunnlag for kostnadsestimering med mer. For at de tillitsvalgte skal kunne ha en reell mulighet til å medvirke, må de 

tillitsvalgte ha rett til innsyn i de saksdokumentene som trengs for å få belyse og vurdere saken på en best mulig måte. 

2.2. De tillitsvalgte er ikke enige at etterspurt dokumentasjon ikke kan utleveres til de tillitsvalgte grunnet hensyn til taushet i 

forbindelse med anbud. 

2.3. I denne forbindelse vises det også til prinsippet om at drøftingsdokumenter kan utsettes offentliggjøring til etter at 

anbudsrunden er ferdig. 

2.4. De tillitsvalgte er også underlagt taushetsplikt, på samme måte som arbeidsgiver, og ivaretar denne på samme måte som 

arbeidsgiver gjør. 

2.5. De tillitsvalgte har ikke fått tilgang til noen underbyggende dokumentasjon eller tallmateriale i forbindelse med prosjektet, ei 

heller da dette ble etterspurt i forbindelse med drøftingen den 13. september. 

 

Tilsvar: Tillitsvalgte har fått tilsendt et fullstendig underlag i saken. Det er ikke registrert forespørsler i forkant av møtet 
etter noe ut over det som er sendt ut. Riktignok ble det på drøftingsmøtet den 13. september stilt spørsmål om hva som lå 
til grunn for kostnadskalkylene. Det ble da gitt en forklaring på hvordan kalkylene settes sammen med enhetspriser fra de 
fagprosjekterende konsulentene, men at disse enhetsprisene ikke offentliggjøres fordi det svekker konkurransen ved et 

hbr012
Tekstboks
Styresak 97/2017 Vedlegg 10



anbud. Forklaring på prosjektkalkyleoppbyggingen er gitt under kapitel 3.3. 
 

3. Økonomiske aspekter 
 
 

3.1. Veileder for beregning av samlet økonomisk konsekvens av investeringsprosjekter i helsebygg 

(http://sykehusbygg.no/wp-content/uploads/2016/09/Veileder-for-beregning-av-samlet-økonomisk konsekvens-av-

investeringsprosjekter-i-helsebygg.pdf, side 6) har som krav at det i konseptfasen skal utredes tre alternativ (ett 

nullalternativ og to ulike nybyggingsalternativ). Har dette punktet blitt fulgt i dette prosjektet? Hva er i så fall de ulike 

alternativene? 

 
Tilsvar: Alle prosjekter er ulike. Tidligfaseveilederen som avsnittet henviser til kan og bør brukes i alle prosjekter uavhengig 
av størrelse, men tilnærming og omfanget av utredninger bør tilpasses prosjektets egenart og forventet omfang og 
kompleksitet. I konseptfasen utreder man virksomhetsinnhold, struktur, organisasjonsmodell, lokalisering og 
bygningskonsepter. Vi gjør ikke endringer i noe av dette – dette blir utredet som en del av Helgelandssykehuset 2025. 
Prosjektet «Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana» er et forprosjekt som skal sikre pasientsikkerhet 
og tilfredsstille forskrifter – ikke et konseptfaseprosjekt. 

 

3.2. Hvilke konsekvenser vil kostnadsoverslaget i versjon 3 ha for Helgelandssykehuset HF sine nåværende og fremtidige 

investeringsbehov samlet sett, og muligheten til å drifte Helseforetaket innenfor budsjett? 

 

Tilsvar: Se tabell i styresaken. Driftskostnader: Selv med bare hjemhenting av 35 gjestepasienter er økonomien positiv. 

Hvis ingen gjestepasienter hentes hjem, får MiR et effektiviseringskrav svarende til avskrivingskostnadene. I forbindelse 

med byggeprosjektet i Sandnessjøen ble det gitt et slikt effektiviseringskrav. 

 

3.3. Prosjektet er beregnet til å ha en kvadratmeterpris eks. mva som er langt lavere enn det som regnes som vanlig for 

bygging av sykehus i Norge (ca. 70 000,- kr pr m2). (Jfr. blant annet: Ann Elisabeth Wedø, adm. dir. Sykehusbygg 

(http:// sykehusbygg.no/ hvorfor-pa-pristoppen/) og Øyvin Grongstad, Eiendomssjef i Finnmarkssykehuset (https:/ / 

www.nrk.no/finnmark/sykehuset-kan-bl-iberedskapssenter- 1.13472661)). Hvilke konsekvenser vil det få for videre drift 

og investeringer for Helgelandssykehuset HF hvis kvadratmeterprisen for selve nybygget på 988 m2 øker fra 

kostnadsoverslaget i prosjektet til det som er vanlig i Norge for sykehusbygg? Renovasjon kommer da i tillegg. 

 

Tilsvar: Tillitsvalgte henviser til at det koster ca. 70 000, men prosjektet budsjetterer med langt mindre. 
Det stemmer at det kan koste 70 000,- kr pr m2 å bygge sykehus i Norge. Men vårt prosjekt er et renoveringsprosjekt 
der deler av arbeidene er renoveringer i eksisterende bygg. Vår budsjettkostnad på 52 600,- kr pr m2 er derfor en 
gjennomsnittspris. 
Tabellen under viser hvordan kostnadene mellom nybygg og renovering av eksisterende lokaler fordeler seg. For 
sammenligningens skyld viser tabellen også kostnadene ved byggeprosjektet i Mosjøen som ble kalkulert av samme 

prosjekteringsgruppe. 
 

 
 

 

3.4. Er prosjektets bæreevne og Helgelandssykehuset sin bæreevne av prosjektet godt dokumentert? 
 
Tilsvar: Se styresak om bærekraftsanalyse, og økonomisk beregning i styresaken. 
 

3.5. Hvordan skal prosjektet finansieres?  

Lokasjon

Omfang

Areal

Ombygging

Prosjekt-

kostnad

Ombygging

Prosjekt-

kostnad

Ombygging

Kr/m²

Areal

Nybygg/Tilbygg

Prosjekt-

kostnad

Nybygg/Tilbygg

Prosjekt-

kostnad

Nybygg/Tilbygg

Kr/m²

Areal

TOTALT

Prosjekt-

kostnad

TOTALT

Prosjekt-

kostnad

TOTALT

Kr/m²

HLSH - Mosjøen

Ombygging fløy A/D 

og C.

(Overlevert februar 

2017 - regnskapstall)

1 689       31 552 827 18 681     0                    -                  -                  1 689 31 552 827 18 681  

HLSH - Mo i Rana

Rehabilitering 

operasjonssentral+

Ny Sterilsentral m/ny 

infrastruktur

(Skisseprosjekt v3 

07.04.17)

631,33     23 947 804 37 932    988,20           61 329 595      62 062           1 620 85 277 399 52 656  

http://sykehusbygg.no/wp-content/uploads/2016/09/Veileder-for-beregning-av-samlet-%C3%B8konomisk
http://www.nrk.no/finnmark/sykehuset-kan-bl-iberedskapssenter-


 

Tilsvar: Se over. 

 

3.6. Hvordan vil driftskostnadene for de nye arealene bli, sett i lys av den nye husleiemodellen som skal implementeres?  

Tilsvar: Husleiemodellen skal være et nullsumspill. Så lenge prosjektet er finansiert enten ved gjestepasientprosjekt 

eller effektiviseringskrav har ikke husleiemodellen betydning. 

 

3.7. Hva er tapene i leieinntekter i fm Rana Helsepark, hvis 5. etasje tas i bruk?  
            

 Tilsvar: Leieavtalen med Rana kommune ble sagt opp den 1.6.2016, med virkning fra 1.10.2018. Oppsigelsen av  
           denne avtalen er ikke en beslutning som har sammenheng med renovasjonsprosjektet.  
           I dag inntektsføres husleien på Drift og eiendom. Årlige inntekter er kr 1,4 mill.  

 

3.8. Hvilke bakgrunnsdata ligger bak vurdering av lønnskostnadene prosjektet? Hvor mange ansatte og hvilke yrkesgrupper 

er tatt med i lønnskostnadene? 

 
Tilsvar:  

Scenario 1: 2 sykepleiere 

Scenario 2: 6 sykepleiere 

Scenario 3: 1 sykepleier 

 

 

3.9. Er det forsvarlig å investere store beløp i utbygging av nær 1000m2 nytt sykehusbygg sett i lys at en i HSYK 2025 

potensielt om få år vil måtte kunne avvikle dagens drift på Mo?  

 

Tilsvar: Ja. Helseforetaket skal drive etter 0-alternativet i 8–10 år til, og økningen av prosjektet er 500 m2. 

 

3.10. Det er uforståelig at det ikke foreligger noen analyse av dagens kapasiteter i foretaket, da det forventes at en 

ved å være kreativ i bruk av arbeidsfordeling, kan imøtekomme Helseforetakets økonomiske utfordringer og slippe 

store utbygginger. Spesielt med hensyn til de økonomiske konsekvenser det har for hele foretaket, hadde en slik 

analyse av dagens kapasiteter i foretaket vært av stor betydning. 

 

Tilsvar: Se 1.5 

 

4. Gjestepasienter/pasienter som reiser ut av region for operasjon 
 

4.1. Det å få gjestepasienter hjem er et av hovedargumentene for denne massive utbyggingen. Har en data fra tidligere 

prosjekter ved Helgelandssykehuset eller andre steder i Norge som viser at en kan hente hjem gjestepasienter i den skala 

som forespeilet ved hjelp av utbygging og renovering av lokaler? 

 

Tilsvar:  

Det antall gjestepasienter som er tatt med er et beskjedent. 1-2 pasienter pr uke (44 uker). Utbyggingen er ikke massiv. 

Kostnadsøkningen skyldes i all hovedsak utbedring av teknisk infrastruktur som må gjøres uansett for å innfri forskriftskrav. 

 

I 2014/15 ble det gjennomført et prosjekt for å effektivisere drift for å øke aktiviteten og hjemhenting av gjestepasienter innenfor 
ortopedi. Aktiviteten økte betraktelig, men økningen i aktivitet kom som hovedsak av økt etterspørsel.  

 
Nedenfor fremkommer aktivitetsutviklingen fra 2012 - 2016 

Hofteproteser el Antall 

2016 140 

2015 136 

2014  81 

2013 84 

2012 73 

 

Kneproteser Antall 

2016 67 



2015 55 

2014  55 

2013 45 

2012 44 

 
Som det fremgår av oversikten ga dette prosjektet tydelige resultater.  
Det er nå utarbeidet en analyse av tilgjengelig tallmateriale for proteseområdet og som presenteres i en egen rapport som legges 
ved styresaken.  

 

   

4.2. Det foreligger ingen konkretisering for hvordan Helgelandssykehuset faktisk skal realisere det å 

få gjestepasienter hjem. 

 
Tilsvar: Det er laget et utkast til plan for dette og som vedlegges styresaken. 
 
 

4.3. På Helgeland bor om lag 1,49 % av den norske befolkningen. Ved HSYK Mo i Rana ble det i fjor operert 207 

protesepasienter av, eller om lag 1,24 % av de totalt 16700 protesepasientene i Norge i 2016 

{ht tps:/ / www.kvalitetsregistre.no/ registers/nasjonalt-register-leddproteser). Ved å øke kapasiteten på ortopediske 

operasjoner til skal en kunne hente hjem et betydelig høyere antall pasienter enn en basert på 2016 statistisk sett skulle 

ha på Helgeland. Statistikk viser dog sjeldent hele sannheten, men: 

 

4.3.1. Med utgangspunkt i tallene fra 2016, er det noe spesielt med befolkningen på Helgeland som skulle tilsi at de 

trenger mer protesekirurgi enn resten av befolkningen i Norge? 

 

Tilsvar: Antallet proteseopererte i befolkning varierer fra år til år. I 2015 ble 99 pasienter fra Helgeland operert for hofte- 
eller kneprotese utenfor Helgeland. I 2016 var det 78 og i 2017 ligger det an til ca. 85. Slike variasjoner må sies å være 
innen akseptabelt område. Hjemhenting av min 35 pasienter må sies å være helt realistisk.  

 
Hvis MiR har operert med samme nivå som landsgjennomsnittet skulle Mo i Rana ha operert 249 proteser. Dagens 
aktivitet ligger i dag under dette nivået. Ut fra alderssammensetning på Helgeland bør det forventes at 
etterspørselen vil ligge over landsgjennomsnittet og øke i årene som kommer.  

 

    

4.3.2. Hvis det for de siste årene faktisk har vært flere proteseoperasjoner av pasienter fra Helgeland enn 

befolkningsstatistikken skulle tilsi, vil denne tendensen i så fall fortsette? 

 

Tilsvar: Helgeland får en relativ økning av antall eldre de nærmeste årene, mer enn landsgjennomsnittet.  
 
«Protesekirurgi er ikke livreddende behandling, men gir økt funksjon og livskvalitet og forebygger sykdommer 
forårsaket av inaktivitet. Protesekirurgien er i liten grad tilbudsstyrt. Variasjonen er dermed neppe forårsaket av 
pasientens valg, men snarere av organiseringen av tjenestetilbudet eller mangel på standardiserte vurderinger når 
indikasjonen stilles selv om det er relativt klare faglige indikasjoner for når behandling skal iverksettes. Kapasitet på 
sykehussenger, operasjonsstuer og prioritering innenfor tilgjengelig kapasitet i de enkelte helseforetak påvirker 
antakelig beslutningen om en pasient skal få protese eller ikke.  
 
Variasjonen mellom opptaksområdene i innsetting av leddproteser hos eldre vurderes som liten. Det er imidlertid grunn til 
å reise spørsmål ved om det gjøres for lite protesekirurgi. Helse- og omsorgsdepartementet har etter anbefaling fra de 
regionale helseforetakene et mål om at antall innsatte kneproteser for den norske befolkningen sett under ett, skal økes» 
(ref. Norsk Helseatlas) 
 

 

5. Kapasitet  
 

5.1. Finnes det en foretaksovergripende analyse vedrørende frie operasjonskapasiteter, både dagkirurgiske og stasjonære 

opphold, som viser utnyttelsen av kapasiteten på hele foretaket? Med kapasitet menes her ikke personellkapasitet, som 

eventuelt må tilpasses uansett løsning. 

Tilsvar:  

Stuekapasiteten i Mo i Rana vil ikke økes etter at denne renoveringen er gjennomført. Det er i dag fire operasjonsstuer i dagens 
løsning, og dette vil være situasjonen også etter ombygging. I den planlagte ombyggingen tas det høyde for å gjøre de to små 
stuene såpass store at de kan benyttes som fullverdige operasjonsstuer. To av stuene er så små at de er uegnet til dagens 
kirurgi (23 m2 og 25 m2), noe som er langt under anbefalt standard (Andersen, 2008: «Håndbok i hygiene og smittevern for 

http://www.kvalitetsregistre.no/


sykehus»). 

 

 

5.2. Hvordan vil kapasitetstallene være for Helseforetaket samlet og for HSYK Mo i Rana spesielt 

innen ortopedi og kirurgi, før og etter bygging? 

 

Tilsvar:  

Kapasiteten innenfor kirurgi MIR vil opprettholdes på dagens nivå, også etter ombygging. Dette er på grunn av at vi har 
tilgjengelig de samme areal/stuer som tidligere. Slik situasjonen er i dag er Mo i Rana nødt til å foreta en god del av 
operasjonene på kveldstid.   
Når det gjelder ortopedi fremkommer det i styresaken at det vil være mulighet til å øke kapasiteten. Ombyggingen vil føre til at 
Mo i Rana har mulighet å øke omfanget av ortopedi med 70 – 100 større elektive operasjoner pr år, jfr. styresaken. Dette 
fremkommer også i tallmateriale som er presentert i rapport/notat «Heimhenting av gjestepasienter ortopedi». 
 

 

5.3. Hvordan er ventetiden i dag for protesepasienter på Mo i Rana hvis en sammenligner med sykehus 

som St. Olavs Hospital, NLSH Bodø og UNN Tromsø? 

 

Tilsvar:  

Nasjonal prioriteringsveileder i ortopedi regulerer ventetider. Der framgår at en maksimumsfrist for hofte- og kneproteser på 12 – 
26 uker er fra henvisning til behandling. For rygg/prolaps er det 16 uker.  
Per i dag er ventetidene for lange og Mo i Rana får ofte beskjed fra pasienter at dette er en viktig årsak til at de ønsker å benytte 
andre behandlingssteder. Dette gjelder både for inngrep, men også for poliklinisk konsultasjoner. Mange pasienter blir i tillegg 
henvist til aktører som har kort ventetid da de har forsikringsordninger på arbeidsplassen/foreninger som gjør dette mulig. 
Tabell 6-8 viser utdrag fra ventelister hentet fra helsenorge.no. Tynset og Namsos har betydelig kortere ventetid enn Rana og har 
i tillegg et større eller likt omfang av operasjoner. Tabellene viser også at Bodø og UNN har svært lange ventetider, mens aktører 
på Østlandet opererer med meget korte ventetider.   
 
Tallene er hentet fra Helsenorge.no.  

Behandlingssted for 
KNE 

Ventetid til utredning Ventetid til 
innleggelse 

Antall operasjoner 
2015 

Rana  12 uker 14 uker 55 

Tynset 3 uker 3 uker 271 

Namsos  6 uker  4 uker  82 

Bodø 20 uker 28 uker 89 

Diakonhjemmet 6 uker 10 uker 234 

St. Olavs  15 28 213 

UNN 20 40 100 

Tabell: Ventetid for kne 
 

Behandlingssted for 
HOFTE 

Ventetid til utredning Ventetid til 
innleggelse 

Antall operasjoner 
2015 

Rana  12 uker 14 uker 136 

Tynset 3 uker 3 uker 177 

Namsos  6 uker  4 uker  131 

Bodø 16 uker 24 uker 112 

Martina Hansen  3 uker 9 uker 566 

St. Olavs  22 35 313 

UNN 20 14 100 

Tabell: Ventetid for hofte 
 

Behandlingssted 
for 
RYGGPROPLAPS 

Ventetid til 
utredning 

Ventetid til 
dagkirurgi  

Ventetid til 
innleggelse 

Antall operasj. 
2015 

Rana  12 uker - 14 8 

Namsos  6 uker  - 4 uker 48 

Bodø 20 uker - 16 16 

Aleris 
ColoseumOslo  

6 uker 2 uker - ?? 

St. Olavs  16 uker - 4 uker 276 

UNN 16 
 

52  242 



Tabell: Ventetid for ryggprolaps 
 

 

5.4. Hvordan forespeiles aktivitetstallet å være for helseforetaket samlet og for HSYK Mo i Rana før og 

etter utbygging innen ortopedi og kirurgi?  

 

Tilsvar:  

Tallene fra 2016 viser at det i Mo i Rana ble foretatt 207 ortopediske proteseoperasjoner.  Etter utbygging vil det være en 
kapasitet på 270 – 300 ortopediske proteseoperasjoner. Den generellkirurgiske aktiviteten er ikke planlagt økt da antall stuer ikke 
øker. Men gjennom god planlegging av elektiv kirurgi vil det være mulig å også øke innenfor generell kirurgi.  
 

 

5.5. Utnyttes dagens kapasitet ved Helgelandssykehuset samlet sett, og kan endring av interne pasientstrømmer og 

arbeidsoppgaver mellom Helgelandssykehusene frigjøre kapasitet slik at Helgelandssykehuset Mo i Rana kan slippe unna 

litt av presset? 

 
Tilsvar:  
Utnyttelsen av kapasiteten på operasjonsstuene i Mo i Rana utnyttes i dag ikke fullt ut. Aktiviteten begrenses betraktelig da to 
stuer er så små at de ikke kan benyttes til større kirurgi. Samtidig er det kun tilgjengelig en operasjonsstue der man kan 
gjennomføre proteseoperasjoner.  
 
Mo i Rana opplever ikke å være i en spesielt presset kapasitetssituasjon, men understreker at tilgangen på hensiktsmessige 
operasjonsstuer strengt tatt er nødvendig for å opprettholde den aktiviteten som i dag ivaretas av enheten.  
 
Det understrekes at renoveringen ikke har som hovedmål å øke kapasiteten, men for å ivareta pasientsikkerheten og et 
tilfredsstillende arbeidsmiljø for de ansatte. 

 

 

5.6. Vil tilbakeføring av nylig opphørt dagortopedi ved HSYK MSJ kunne bidra til at HSYK Mo i Rana fikk 

redusert trykket på seg?  

 
Tilsvar: Aktivitetstrykket er ikke hovedutfordringen. Se svar ovenfor. For øvrig kan det nevnes at kirurger fra Mo i Rana 
ambulerer til Mosjøen allerede i dag, så dette trykket håndteres i dag.  

 

 

5.7. Er det et reelt behov for å doble kapasiteten for ortopedisk kirurgi som beskrevet i styresak 80/2017? 
 

Tilsvar: I tilgjengelig tallmateriale fremgår det at det eksempelvis for 2016 følgende omkring gjestepasienter: 
 

Inngrep Pasientlekkasje 
2016 

Hofteproteser 42 

Kneproteser 36 

Rygg 64 

 
Majoriteten av disse pasientene behandles utenfor Helse Nord.  
 
Det kan også bemerkes at behovet i Helse Nord er større enn det tabellen viser. Det er tidligere blitt forespurt fra UNN om å ta 
både rygg og protesekirurgi fra deres ventelister. Mo i Rana hadde størst omfang av primære hofteproteser i 2015 i Helse Nord.   

 
 
 

5.8. Har en behov for å gjennomføre samtidige ortopedioperasjoner ved HSYK Mo i Rana? 

 
Tilsvar: Ja. Det er nødvendig med kapasitet til å ta unna øyeblikkelig hjelp, samtidig som elektiv kirurgi gjennomføres. I dag 
forskyves operasjoner ut over ordinær arbeidstid. Denne type kirurgi kan ikke gjøres på andre enheter, grunnet kompetanse og 
utstyr (funksjonsfordelt til Mo i Rana). 

 

 

5.9 . Er det et kapasitetsmessig behov å ha fire operasjonsstuer med luftkvalitet lOCFU? Ekstra kostnad? 

Hvor mange 10 CFU har NLSH Bodø/UNN Tromsø? 

 

 



Tilsvar:  
Hvis det skal gjennomføres samtidige operasjoner på stue 1 og 2 er dette helt nødvendig. Hvis prosjektet skal gjennomføres 
med to ulike luftkvaliteter vil det måtte omprosjekteres og dette vil bli dyrere enn å bygge 10 cfu på fire stuer. Det er for øvrig 
godt dokumentert at optimal luftkvalitet bidrar til mindre infeksjonsrisiko. Samtidig vil samme luftkvalitet på alle stuene vil gi økt 
fleksibilitet.  
 
Situasjonen i Bodø eller Tromsø er ikke kjent.  
 
5.10 . Vil en ved å fordele arbeidet med sterilisering av utstyr i hele foretaket, kunne utnytte den samlede kapasiteten mht. 
sterilisering en har i helseforetaket, på en god måte? Kan et slikt grep gjøre noe med utfordringene på Mo i Rana, slik at 
en slipper å bygge et stort bygg for å romme en stor sterilsentral? 
 
Tilsvar:  
Dette forslaget er nærmest umulig å gjennomføre. Dette på grunn av at en har behov for sterilt utstyr i en tidsperiode på 2-3 
timer. Skulle en slik løsning kunne bli gjennomført slik det skisseres ovenfor, måtte en ha 4 – 6 ganger mer utstyr tilgjengelig enn 
det som er i dag. Behovet for lagerkapasitet vil øke betydelig og innkjøpskostnadene vil være formidable. Samtidig må man her 
være klar over at dette er sterilt utstyr, som krever transportmidler som er spesialdesignet for et slikt oppdrag.  

 

 

 

 
6. Bemanning 

 

6.1. I 2016 var utnyttelsesgraden på kirurgisk sengepost Ø4 ved Mo i Rana 91,8 % med 22 sengeposter. Hva 

blir konsekvensen for driften av Ø4 hvis en følger scenario 1?  

 
Tilsvar:  
En økning med 70 – 100 protesepasienter i året betyr det et økt belegg med ca. 2 pasienter pr uke, altså ca. 300 liggedøgn. 
Dette er fullt mulig å håndtere innenfor dagens sengekapasitet på Ø4. Dette er også synliggjort i styresaken. 

 

6.2. Utnyttelsesgrad av Ø4 og 5. etasje sett i lys av scenario 2? 

 
Tilsvar:  
Hovedargumentet for å ta i bruk 5. etasje er muligheten til å skille rene og urene pasienter. Samtidig er det klart at ved en 
utnyttelsesgrad på over 90 % er for høy. Ved en utnyttelsesgrad på over 85 % øker risikoen for død og infeksjoner. 
 
Ved en ev bruk av 5. etasje ser man maksimalt behov for ca. 6 sengeplasser. Dette vil føre til at beleggsprosenten 
reduseres på både medisinsk og kirurgisk sengepost til forsvarlig nivå. Protesepasienter er de mest «ressurssterke» 
pasientgruppen og har en liggetid på mellom ett til tre døgn.  

 
 

 

6.3. Hvilken reell bemanning skal til for å drifte 5. etasje som en femdagerspost? Enn bemanning ved bruk av 

hele kapasiteten på dagens 17 senger i 5. etasje? 

 
Tilsvar:  
Scenario 2 har tatt høyde for bruk av 5. etasje og det er budsjettert med 6 ekstra stillinger til å håndtere drift i to etasjer. Det 
er ikke planlagt å benytte hele kapasiteten i 5. etasje. 

 

 

6.4. Det påpekes at det ikke skal ansettes flere leger/operasjonssykepleiere eller anestesisykepleiere. Er 

dette ROS- analysert? Har en i dagens bemanning allerede en buffer i seg til å takle den forespeilede 

økte aktiviteten? 

 
Tilsvar:  
Det er i dag bemanning for fire stuer og dette vil ikke endre seg. Det er dermed ROS-analysert som en del av det som er 
vedlagt styresaken.  
Det er også å viktig å påpeke at det er tre ortopediske leger på tur tilbake til MIR etter spesialisering. Når disse er tilbake vil 
Mo i Rana få økt kapasitet.  

 

 

 

6.5. Det påpekes at ombyggingen kan komme til å føre til ansettelser på intensiv og sengepost. Er det gjort 

en grundig redegjørelse for antall intensivsykepleiere/sykepleier på sengepost det kommer til å bli 



behov for? 

 

Tilsvar:  
Ja. Avdelingsleder på kirurgisk sengepost, avdelingsleder operasjon, intensiv og områdesjef har gjennomgått dette våren 
2017. 
For denne pasientgruppen er det særdeles kort liggetid på intensiv, slik at med en økning på to pasienter i uken – vil ikke 
føre til et økt behov for ressurser på intensivavdelingen. 

 

 

6.6. Hvilke konsekvenser vil det bli for foretaket samlet hvis HSYK Mo i Rana må sette i gang en 

oppbemanningsprosess som er større enn det som er forespeilet i kostnadsoverslag? Hvor skal en kutte 

andre kostnader? Nedbemanne andre sykehusenheter? 

 

Tilsvar:  
Det skal ikke gjennomføres en oppbemanningsprosess som er større enn det som er forespeilet i kostnadsoverslaget.  

 

 

 

 

6.7. Det er påpekt at renovering av operasjonsstuer skal påvirke sykefraværet. Kan dette understøttes med 

dokumentasjon? 

 

Tilsvar:  
Et godt arbeidsmiljø og akseptable fasiliteter beregnes for å være faktorer som kan påvirke sykefraværet. Slik situasjonen er 
i dagens lokaler er disse langt fra optimale og det er derfor tenkelig at det kan bidra til at sykefraværet er høyt. Sykefravær 
har over tid vært utfordrende på operasjonsavdelingen, noe som fra de ansatte hevdes bla skyldes de fysiske fasilitetene. 
Dette framgår gjennom gjentatte tilbakemeldinger fra ansatte i avdelingen.   

 

 

6.8. I kost/nytte er et av argumentene at ombyggingen vil føre til bedre tilrettelegging for fagutvikling og rekruttering 

ved operasjonsavdelingen. Vil ombyggingen føre til at operasjonsavdelingen må rekruttere nyansatte? Har 

avdelingen per i dag utfordringer med tilrettelegging for fagutvikling og rekruttering? 

 

Tilsvar:  
Som skrevet i punkt ovenfor vil man i løpet av 2019 ha tilbake tre ortopeder. I samme periode vil tre ABIOK vende tilbake fra 
ferdig utdanning. Uavhengig av ombygging eller ikke må enheten jobbe med rekrutteringsarbeid som følge av naturlig 
turnover. 
Det er i dag ikke tilfredsstillende lokaler for å drive fagutvikling, eks at det ikke er tilgjengelig rom til undervisning. Det jobbes 
for øvrig strategisk med rekruttering til operasjonsområdet. Samtidig er det verdt å understreke at dagens fasiliteter ikke er 
av en slik standard at det kan brukes i rekrutteringssammenheng.  
 

 
7. Støttefunksjoner og andre avdelinger på Mo i Rana sykehus 

 
 

7.1. Det foreligger ingen vurdering eller ROS- analysering av støttefunksjoner som fysioterapi, røntgen, lab 

med mer. 

 

 

7.2. Hvordan vil en ombygging påvirke budsjettene og bemanningsbehov til andre avdelinger for å 

imøtekomme den økte pasientmengden som er forespeilet? 

 

Tilsvar:  

Økningen innen ortopedi er svært moderat, inntil 70 pasienter pr. år. Støttefunksjonene i 

sykehusenheten i Mo i Rana har kapasitet til dette. 

 
 

8. Prosjektet i lys av HSYK 2025 
 

8.1. Hvordan vil det fremlagte forslaget til utbygging samt renovering av operasjonsstuer på Mo i Rana styre 

Helgelandssykehuset HF sin mulighet til å imøtekomme Helse Nord RHF sine krav til resultatregnskap? 



 

Tilsvar:  

Se styresak om bærekraft 

 

8.2. Hvilke føringer vil det å bygge nærmere 1000 m2 med nytt sykehusareal påvirke prosessen med HSYK 

2025 og for fremtidig sykehusstruktur på Helgeland, sett i lys av blant annet bygget sin levetid? 

 

Tilsvar:  

Økning sett opp mot tidligere vedtatt investering er på ca. 500 M2, og denne økningen er alt 

vesentlig knyttet til å imøtekomme krav til teknisk infrastruktur. Som for de andre prosjektene 

opererer vi innenfor et 10-års perspektiv, og det vil ikke være tilrådelig å leve med midlertidige 

løsninger i 8-10 år. 

 

8.3. Vil HSYK 2025 bli mulig å gjennomføre hvis en gjør investeringer av denne størrelsesorden nå? 
 

Tilsvar:  
Ja, det vises til økonomisk beregning i styresaken. Avskrivingskostnadene finansieres enten av reduserte gjestepasient, 
eller effektiviseringskrav for sykehusenheten i Mo i Rana hvis det ikke hentes hjem gjestepasienter. Sykehusenheten i 
Sandnessjøen fikk effektiviseringskrav svarende til avskrivingskostnadene i byggeprosjektet der. 

 

8.4. Vil det være bedriftsøkonomisk lønnsomt og samfunnsøkonomisk lønnsomt og riktig  å 

igangsette et såpass omfattende renoverings- og byggeprosjekt når en enda ikke vet 

sykehusstrukturen på  Helgeland? 

 

Tilsvar:  

Se punktene over 

 
9. Gjennomføringen av prosjektet 

 

9.1. Hvordan skal en sikre at driften ivaretas på en forsvarlig måte under selve gjennomføringen av 

prosjektet. 

 

Tilsvar:  

Se ROS-analyser og fremdriftsplan i saksfremlegget 

 

9.2. HSYK Sandnessjøen har gjennomgått en overflaterenovering der kun det mest nødvendige av 

vedlikehold ble gjennomført. Dette i lys av HSYK 2025 samt de faktiske økonomiske utfordringer 

foretaket har foran seg. Norconsult ble benyttet med godt resultat i Sandnessjøen. Hvorfor har en nå 

byttet ut Norconsult, da en kunne høstet fordeler ved å benytte samme konsulent på tilsvarende 

renoveringsprosjekt på HSYK Mo i Rana? Renovering av HSYK MSJ ble også gjennomført, men da med 

blant annet COWI som konsulent. I forbindelse med renovering av HSYK MSJ var det ikke snakk om 

renovering av operasjonssal, slik at det blir mest nærliggende å sammenligne renovering av 

HSYK Sandnessjøen og HSYK Mo i Rana. 

 
Tilsvar:  
Prosjektet i Rana legger opp til akkurat samme standard som det var i Sandnessjøen. Tillegget i Rana er et økt areal. 
Skisseprosjektet ved Mo i Rana er gjennomført med personell hos Ratio og COWI som har lang erfaring med 
sykehusprosjektering og rehabilitering av sykehus spesielt. Det samme personellet som har vært benyttet også i 
forbindelse med utbygging av Nordlandssykehuset i Bodø og siste ombygging i Mosjøen. Rådgivertjenestene er kontrahert 
via rammekontrakter. COWI oppfattes blant de ledende ingeniørfirmaer i Norge innenfor sykehusplanlegging. 

 

9.3. Kan en ved å analysere dagens kapasiteter grundig {ikke bare personellkapasitet) samt fordele 

og samkjøre arbeidsoppgaver bedre i hele foretaket, få en bedre ressursutnyttelse, og dermed 

redusere prosjektet på Mo i Rana betraktelig, slik at prosjektet får en kostnad som er mer 

passende for et prosjekt med 10- års ramme og sett i lys av HSYK  2025? 

 

Tilsvar: Se 1.5 

 
 



For fagforeningene 
 

 
 

David Jakobsen, NITO 
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