Styresak 66/2011: Status MR-investeringer
Møtedato: 26.10.11
Møtested: Tromsø

Innledning
Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet i sak 26/2011 Investeringer – omprioritering, disponering av
røntgeninvesteringer.
Det ble vedtatt at MR-investering for Sandnessjøen skulle foretas i 2011, mens MR-investering for Mo i
Rana skulle flyttes til 2012.
MR-investeringene
Nye MR-maskiner som skal installeres krever bygningstekniske endringer i sykehusene av varierende
størrelse.
Større utfordringer ved bygging av MR-rom ved Sandnessjøen gjør at det ikke er praktisk mulig å få
installert og tatt i bruk ny MR-maskin før tidligst medio 2012. Det må ryddes plass til ny maskin, og det er
behov for omrokkeringer både i røntgenavdelingen og tilstøtende avdelinger for å få en framtidsrettet og
god løsning.
I Mo i Rana kreves det kun beskjeden ombygging, og der er man per i dag faglig, driftsmessig og
bygningsteknisk klar til å ta i mot MR-maskinen. Det foreslås således at MR-maskin installeres i Mo i
Rana før installasjonen i Sandnessjøen ila første halvår 2012. Overføring av investeringsmidler fra 2011
til 2012 er klarert med Helse Nord RHF.
Fremdriftsplan
Uke
Uke 40

Aktivitet
Gjennomgang av kravspesifikasjon fra januar 2011

Uke 41

Kravspesifikasjon sendes innkjøpsleder,

Uke 42

Bygningstekniske dokumenter oversendes innkjøpsleder

Uke 43

Uke 50

Anbudet legges ut
Anbudet skal ligge ute i minimum 45 dager
I denne perioden skal arbeidsgrupper ved MiR og Ssj planlegge
mottak av anbud og drift i anleggsperioden.
Anbudsfrist utløper

Uke 1 - 3

Juleferie
Gjennomgang av anbud

Uke 3 Uke 10

Eventuelle MR-besøk andre sykehus
- Kontrahering

Uke 11 –
20

Leveringstid utstyr
(Alt avklart rundt ombygging/tilpasning av lokalene i Mo i Rana)
(Mer omfattende ombygginger nødvendig i Sandnessjøen)
Installasjon, iganggkjøring og testing i Mo i Rana

Uke 20 –
24
Uke 25 –
30

Ansvarlig
Avdelingsledere
Rtg
Avdelingsledere
Rtg,
Byggeprosjektleder
Innkjøpsleder

Innkjøpsleder

Innkjøpsleder, 2
radiografer,
2 radiologer
Delegasjon for
besøk avklares.
Kontrakt –
Innkjøpsleder

Installasjon, igangkjøring og testing i Sandnessjøen
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Installasjonen i Sandnessjøen vil i liten grad påvirke aktiviteten i avdelingen, men på Mo i Rana vil
gammel MR-maskin måtte stoppes før den nye settes inn. I denne perioden er det kun 1 maskin
tilgjengelig på Helgeland, - Mosjøen.
Bortfall av MR-aktivitet i Mo i Rana tenkes kompensert gjennom utvidet åpningstid på MR i Mosjøen og at
prioriterte pasienter fra hele Helgeland undersøkes der. Dette kan skje med støtte fra personell fra Mo i
Rana og Sandnessjøen. Dette vil også bidra til kompetanseheving i Sandnessjøen.
Detaljert plan for gjennomføring og kapasitetsberegning vil bli utarbeidet i god tid før iverksetting. Det vil
også være informasjon og dialog med primærhelsetjenesten slik at virkningene av denne midlertidige
endringen i kapasitet blir minst mulig merkbar.

VEDTAKSFORSLAG:
Styret i Helgelandssykehuset HF tar den reviderte framdriftsplanen til orientering, og ber om å bli holdt
informert om fremdriften rundt viktige milepæler.

Per Martin Knutsen
Administrerende direktør

Saksbehandlere: Foretaksledelsen og stabspersonell.
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