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INTERVENSJONSSENTER - INNREDNING AV 2. ETASJE I MOBA
Forslag til vedtak:
1. Styret godkjenner innredning av intervensjonssenteret i 2. etasje i MOBA innen en
kostnadsramme på kr 40 mill.
2. Prosjektet finansieres ved å tidsforskyve andre prioriterte prosjekter.
3. Saken oversendes Helse Vest RHF for snarlig behandling.
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Vedtak:

Gunnar Hall Skavoll
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FORELEGG
Bakgrunn
Det vises til tidligere behandling av innredning i MOBA i styret i Helse Stavanger HF (sak
063/07 B, 076/08 B og 111/07 B) samt behandling i styret i Helse Vest (sist i sak 076/08 B).
Saksutredninger med vedtak vedlegges.
Administrerende direktør har i de tidligere styresaker beskrevet situasjonen knyttet til sårbarhet i
forbindelse med ustabil drift på radiologiske intervensjonslab (Lab 6). I den forbindelse er det
behov for en avklaring mht fremtidig etablering og plassering av intervensjonssenter i MOBA.
Intervensjonssenteret er prosjektert og planlagt i 2. etasje i MOBA med to angiomaskiner slik at
man har back-up ved utfall. Innredningen i 2. etasje kan gjennomføres uavhengig av
innredningen i 3. etasje hvor en skal etablere luftsmitteisolat, intensivavdeling og PCI-lab.
Problemstilling
Den 22. oktober 2008 fikk intervensjonslab (Lab 6) driftsstans med alvorlige feil, og det ble
konstatert at det ikke var mulig å reparere utstyret. Dette medfører store utfordringer for
pasientbehandlingen og det er derfor iverksatt tiltak med øyeblikkelig virkning som ivaretar
pasientene.
Økonomiske konsekvenser
Kostnadene for innredning av intervensjonssenteret er anslått til kr. 35 - 40 mill. inkl mva, men
eksklusiv investeringer i medisinsk teknisk utstyr. Kostnader til medisinsk teknisk utstyr vil
beløpe seg til ca kr 30 mill for to angiolab’er, hvorav ”Sykehuset i Våre Hender” gir
kr 10 mill til dette utstyret.
På grunn av nye regler knyttet til investeringer samt manglende lånetilsagn i forbindelse med
MOBA (2. og 3. etasje ), har foretaket i dag en 5 års investeringsplan som må revideres.
Videre fremdrift
Anbudsprosess for bestilling av ny angiolab er gjennomført men ikke satt i bestilling, i påvente av
avklaring om plassering. Videre har det vært satt i gang et arbeid for å tilpasse innredningen i 2.
etasje i MOBA til det nye utstyret.
Fra godkjenning av investeringen/innredningen vil det ta ca 12-15 måneder før nytt utstyr er i
drift. Det er derfor nødvendig med en rask avklaring mht godkjenning av innredning av
intervensjonssenteret.
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