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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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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 
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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

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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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 
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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


