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Bakgrunn

Kartlegging knyttet til bruk av arealer og drift i 2014 synliggjør at HS Mosjøen har behov for oppgradering 
og omdisponering av areal. Endringene innebærer at fløy A og fløy C omorganiseres og oppgraderes,
noe som anses som nødvendig for at sykehuset skal kunne drifte effektivt i henhold til funksjoner og krav 
i kommende 10 års periode. 

Sammenslåing av medisinsk avdeling og intensiv/mottak, og samlokalisering av dag kirurgisk- og øye 
avdeling muliggjør en effektivisering av både areal og ressursbruk. Ved å redusere fra 2 til 1 
døgnavdeling innenfor medisin/mottak/intensiv avdeling kan årlige driftskostnader reduseres med inntil 3 
millioner kroner, samt at endringene åpner for mulighet til utvikling innenfor flere av 
helgelandsfunksjonene som er lokalisert til HS Mosjøen. 

Øyeavdeling er organisert inn under dagkirurgisk avdeling, men fremstår i dag som to separate 
avdelinger da de er lokalisert til ulike plan. En samlokalisering legger til rette for økt fleksibilitet i bruk av 
personell, og det legger til rette for ansettelse av øyelege nr. 2. Ved å tilrettelegge for samlokalisering av 
ny og oppgradert øyeavdeling vil det innen dette fagområde være mulig å innhente en årlig gevinst på ca 
5 millioner kroner/år. Jfr. vedlegg.

Omorganiseringen legger til rette for et utvidet samarbeid med kommunen fremover, da medisinsk 
avdeling etter omorganiseringen blir liggende vegg i vegg med Vefsn sykehjem og Lokalmedisinsk senter. 
Det er i dag kun en låst dør som skiller foreslått ny avdeling i sykehuset og sykehjemmet.
Det søkes om investeringsmidler pålydende 19 mill til ombygging, omorganisering og innkjøp av 
nødvendig utstyr. 

VEDTAKSFORSLAG:
Styret vedtar fremlagt investeringsforslag

Fløy C
Gult areal = ny øyeavd.
Grønt areal = resten av dagkir. 
Avdeling.
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Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Enhetsdirektør Venche Abel

VEDLEGG:

Omorganisering Mosjøen (eget vedlegg)
1. Prosjektrapport
2. Arbeidsrapport, prosessplan
3. ROS Medisinsk avdeling
4. ROS Intensiv med akuttmottak
5. ROS Felles døgnavdeling
6. ROS Øye poliklinikk
7. Transportberegning Øye
8. Legemiddelautomat
9. Funksjonsbeskrivelse bad
10. Tegninger, endringsforslag
11. Økonomi
12. Intensivseng
13. Vendlett-seng
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