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Styresak 105/2017: Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm  
Helgelandssykehuset Mo i Rana  
 
 
Møtedato: 09.10.2017 
Møtested: Telefon 
 
 
Formål:  
Gjøre vedtak om å sende styresak vedr. renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm  
Helgelandssykehuset Mo i Rana til Helse Nord RHF for sluttbehandling. 
 
Bakgrunn: 
 
Det vises til styresak 97/2017 Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana, til 
styremøte 25.09.2017. Saken omhandler renovering av operasjonsstuer og nødvendig 
oppgradering av teknisk infrastruktur for å møte forskriftskrav. Prosjektet innebærer bruk av 
investeringsmidler med øvre ramme 85,3 mill.kr.  
Konst. administrerende direktørs forslag til vedtak:  
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.  
 

I følge konsernbestemmelser om investeringer i Helse Nord skal styret i helseforetaket 
behandle enkeltprosjekter med samlet investeringssum 5 mill. kr eller mer. Prosjekter med 
samlet investeringssum på 50 mill. kr eller mer skal godkjennes av styret i Helse Nord.  
 
I styremøtet 25.09.2017 ble sak 97 trukket fra sakslisten under sak 90 – Godkjenning av 
saksliste. Intensjonen var at saken skulle oversendes til styret i Helse Nord for sluttbehandling 
der. Det vises til protokoll fra styremøtet, der det for sak 97 heter:  
Saken ble trukket fra sakslisten. Oversendes styret for Helse Nord for sluttbehandling der. 
Godkjenning av justert saksliste med sak 97 trukket, ble enstemmig vedtatt. 
 
I dialog med administrerende direktør i Helse Nord RHF etter styremøtet 25.09.2017 har det 
blitt klart at det må foreligge et vedtak fra styret i Helgelandssykehuset om oversendelse til 
Helse Nord for at saken skal kunne styrebehandles i Helse Nord.  
 
Saken forelegges derfor nå styret for vedtak om å oversende saken til Helse Nord.  
Styresak 97/2017 med alle vedlegg er vedlagt, og denne saken er uforandret i form og innhold, 
og forslag til vedtak er uendret. 
 
Prosjektet bygger på tidligere vedtatte investeringer, og i tillegg nødvendige tiltak for å ivareta 
pasientsikkerhet og forskriftskrav. Prosjektet innebærer en ønsket økning av kapasiteten innen 
ortopedi, og det er gjort økonomiske beregninger i flere scenarier.  



 

                     Side 2 av 2 

Vedtaksforslag: 
 
1) Styret viser til tidligere vedtak vedr. investeringsplanen i Helgelandssykehuset der også 

renovering av operasjonsstuer i Mo i Rana inngår.     
2) Styret konstaterer at omfanget av det presenterte prosjektet er større enn tidligere 

forutsatt pga. nødvendige tiltak for å ivareta pasientsikkerhet og forskriftskrav. 
3) Størrelsen på investeringen forutsetter endelig godkjenning av styret i Helse Nord, og styret 

i Helgelandssykehuset vedtar å oversende saken til Helse Nord RHF. 
 
 
Fred A. Mürer 
Konst. administrerende direktør 
 
Saksbehandler: Fred A. Mürer 
 
Vedlegg: 
Styresak 97/2017 med 10 vedlegg 
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