
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. 
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