
Dagkirurgi Mosjøen, beregninger      Sak 9-2023. Vedlegg 5 

 

Aktivitet 

 
Antall operasjoner per år: 1800 

Urologi: 500 

Generell kirurgi: 500 

Plastikkirurgi: 450 

Ortopedi: 350 

Øye: 100 Ev. kataraktop. 

Driftstid: 40 uker per år 

Stengt uke 26 – 33, påskeuke, uke 51 og 52 og inneklemte helligdager. 

Åpningstider dagkirurgisk avdeling 

Mandag til torsdag kl. 07:30 – 19:30 

Fredag                       kl. 07:30 –16:00 

Aktiv operasjonstid 08:00 – 16:00 på 3 stuer, fredag 08:00 – 14:00 

 

Bemanning 
 

Kirurger   2 – 3 per dag (erfaren operatør kan drive 2 stuer) 

Operasjonsteam:  

3 per dag + renhold + sterilsentral 

1 anestesilege 

3 anestesisykepleiere 

6 operasjonssykepleiere 

1 renhold 

1 sterilsentral 

Dagkirurgisk avdeling:   

Dagtid 3 sykepleiere + 1 helsefagarbeider 

Ettermiddag 2 sykepleiere (15:00 – 19:30) 

1 driftssykepleier  

Dette er minimumsbemanning, erfarne Lis 2/3 kan være operatør, mens alltid minst en 

spesialist til stede på dagkirurgisk avdeling eller på poliklinikken. 

Alle ansatte kan ha arbeidssted Mosjøen i kombinasjon med andre lokasjoner etter avtale 

 



Muligheter som læringsarena 

 
Leger:  
Lis 2/3 kan ha egne operasjonsdager eller uker med erfaren kirurg og etter hvert ha egen 
stue. 
Lis 3 anestesi kan ha egne uker sammen med anestesilege 
Lis 1 kan ha egne dager eller uker med operasjonsassistanse og/eller poliklinikk 
Legestudenter kan ha egne uker med operasjonsassistanse og/eller poliklinikk. 

Sykepleiere:  

Mosjøen kan være arena for deler av utdanningen til sykepleiere, operasjonssykepleiere og 

anestesisykepleiere. 

Helsefagarbeidere:  

Kan utgjøre en del av basisbemanningen og kan utdanne lærlinger i avdelingen. 

 

Dagkirurgi Mosjøen 
Alle bemanningstall er minimumsbemanning og er kvalitetssikret med enhetsleder for 

operasjon og anestesi og enhetsleder for kirurgisk 5-dagerspost. 

I virksomhetsportalen er det for 2022 registrert 1586 operasjoner og i 2021 registrert 1711. 

Når vi tar bort rtg.møte, previsitt og visitt, internundervisning og legemøte kl 1500, samt 

vakthenvendelser og ø.hjelpspasienter synes økning til 1800 operasjoner realistisk i en 

rendyrket dagkirurgisk avdeling. 

Presisering lokaler og personell: 

Dagens lokaler kan benyttes med de tall som er skissert her, inklusive operasjonsavdelingen 

med dagens stuer. Recovery som nå inne i dagkirurgisk avdeling og bemanning av denne 

inkludert i oppgitt bemanning. 

Dette er minimumsbemanning på dagtid i dag.  
Uten innlagte/døgn kan man klare seg med tre sykepleiere. To til dagpasientene og en på 
recovery. 
På kveld 2 sykepleiere. (Dette pga. medikamenthåndtering.) 
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