
 
 

 

 
Møtedato: 19.08.2022 
Møtested: Teams 
 
 

Brukerutvalgssak 45-D/22: Nye Helgelandssykehuset, Planforutsetninger 
kjøkken/kantine og lager 
 

Formål: 
Vedta planforutsetninger for kjøkken og lager i konseptfasens steg 2 
 
Vedtaksforslag: 

1. Hovedkjøkken i eget bygg og et nødvendig antall postkjøkken legges til grunn som 
planforutsetning på begge sykehusene. Ytterligere vurderinger av kjøkkendrift følger 
oppsatt plan utenfor prosjektet. 

2. Det anbefales at man utreder et sentrallager for HSYK med tilhørende 
distribusjonssentraler på alle lokasjoner og vurderer dette opp mot en 
oppgradering/oppbemanning av dagens struktur. 

 
Bakgrunn for saken: 
Prosjekterende i prosjektet «Nye Helgelandssykehuset» trenger føringer for hvilken 
infrastruktur og produksjonsmetoder som skal legges til grunn for lager og kjøkken i 
fremtidens Helgelandssykehus. 
 
Vurdering: 
Det er små forhold på Helgeland. Hva vi legger til grunn som planforutsetning har derfor 
begrenset innvirkning på areal- og ressursbehov. 
 
Kjøkkendriften er under vurdering for å effektivisere produksjonen, heve kvaliteten og 
redusere svinn. Det er allikevel vanskelig å binde seg til en bestemt produksjonsmetode i et 
levetidsperspektiv i bygg. Det må tas høyde for at for eksempel en ekstern matleverandør 
avvikler sin virksomhet etter en konkurs og at sykehuset må kunne produsere maten selv i 
mangel av andre leverandører. Et slikt behov kan også være aktuelt i et 
beredskapsperspektiv.  
 
Det må derfor legges til grunn at sykehusene i Rana og Sandessjøen kan produsere mat selv. 
Alternative produksjonsmetoder inkludert ekstern produksjon skal vurderes, men vil neppe 
gi et så stort utslag på arealbehovet at det vil være hensiktsmessig å låse seg til en slik 
besparelse. Mottak av ekstern produksjon og kantineproduksjon bruker de samme arealene. 
 
På forsyningssiden har vi et budsjett på ca. 1,8 mill. kr i Rana, 1,8 mill. kr i Sandessjøen og 1,5 
mill. kr i Mosjøen fordelt på totalt 10 ansatte. Bemanningen ansees som knapp og er svært 
sårbar for fravær. Arealene er på alle lokasjoner uegnet. Beredskapslageret i Rana er i 



 
midlertidige lokaler bygget for kontorer og garderober. Fagmiljøet ønsker seg derfor et 
sentralt lager i nye lokaler, men dette må komme i tillegg til dagens arealer på sykehusene. 
 
Som planforutsetning for begge disse fagområdene må mulighet for fremtidig fleksibilitet 
legges til grunn.  
 
 
 
Sandnessjøen, 15.8.2022 
 
 
 
Hanne M. Frøyshov 
Konst. Adm. dir 
 
 
 
Saksbehandlere: Maria Rausandaksel, Kristin Berntvik Mulstad, Trond Nilsen. 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Notat Kjøkken, kantine og lagerlogistikk 
 
 


