Delfunksjonsprogram Helse Stavanger HF
Revidert versjon 2.0 - 08.05.2017

Revisjon
1.0
2.0 UTKAST
2.0

Revisjonen gjelder
DFP utarbeidet av Hospitalitet
DFP revidert – byggetrinn 1
UTKAST ved oppstart forprosjekt
DFP revidert – byggetrinn 1 etter
forprosjekt

Helse Stavanger HF

Godkjent
Kari Gro Johanson

Dato
3.2.2015
25.2.2016

Kari Gro Johansson

8.5.2017

08.05.2017

Side 2 av 101

Innhold
1

Innledning ........................................................................................................................................ 7

2

Overordnede forutsetninger og planprosess .................................................................................. 7
2.1

Delfunksjonsprogram, hensikt og innhold .............................................................................. 7

2.2

Delfunksjonsprogram .............................................................................................................. 8

2.2.1
2.3

Grunnlagsdokumenter og konkrete rammer for arbeidet med delfunksjonsprogrammet .... 9

2.3.1

3

Funksjonsinndelte program............................................................................................. 8

Hovedfunksjonsprogram ................................................................................................. 9

2.4

Organisasjonsutvikling........................................................................................................... 11

2.5

Brukermedvirkning og prosess .............................................................................................. 11

2.5.1

Formål med brukermedvirkning i delfunksjonsprogram .............................................. 11

2.5.2

Arbeidsopplegg og deltakelse ....................................................................................... 11

Tverrgående retningslinjer og standardprogram .......................................................................... 12
3.1

Innledning .............................................................................................................................. 12

3.2

Sengeområder ....................................................................................................................... 12

3.2.1

Sengeområde somatikk ................................................................................................. 12

3.2.2

Pasienthotellet .............................................................................................................. 15

3.3

Poliklinikk og dagområder ..................................................................................................... 15

3.3.1

Poliklinikk og kliniske spesialrom .................................................................................. 15

3.3.2

Dagområde .................................................................................................................... 16

3.3.3

Dagkirurgi ...................................................................................................................... 17

3.3.4

Krav til bygnings- og installasjonsteknikk ...................................................................... 17

3.4

Kontorområder, møterom, utdanning og forskning og personalservice .............................. 17

3.4.1

Arbeidsplasser og møterom .......................................................................................... 17

3.4.2

Undervisning og forskning ............................................................................................. 18

3.4.3

Personalservice.............................................................................................................. 20

3.5

Logistikk, forsyning, avfall og pasientservice ........................................................................ 22

3.5.1

Innkjøpssystem og lagerstyring ..................................................................................... 22

3.5.2

Steril forsyning............................................................................................................... 23

3.5.3

Vareflyt transportsystemer ........................................................................................... 24

3.5.4

Renhold.......................................................................................................................... 26

3.5.5

Sengehåndtering ........................................................................................................... 26

3.5.6

Mat/ kjøkken ................................................................................................................. 27

3.5.7

Avfall .............................................................................................................................. 28

Helse Stavanger HF

08.05.2017

Side 3 av 101

4

3.5.8

Sikkerhetstjeneste ......................................................................................................... 29

3.5.9

Pasientservice ................................................................................................................ 29

Delfunksjonsprogram .................................................................................................................... 31
4.1

Innledning .............................................................................................................................. 31

4.2

Delfunksjon 1 - Akuttmottak/ observasjonspost/prehospitale tjenester ............................. 31

4.2.1

Arealramme og grensesnitt Ullandhaug/ Våland .......................................................... 32

4.2.2

Virksomhetsbeskrivelse og grunnlag ............................................................................. 32

4.2.3

Akuttmottak .................................................................................................................. 33

4.2.4

Akuttpoliklinikk/Skadepoliklinikk .................................................................................. 36

4.2.5

Observasjonspost /korttidsplasser ................................................................................ 36

4.2.6

Diagnostisk senter ......................................................................................................... 37

4.2.7

Kontorfunksjoner........................................................................................................... 37

4.2.8

Spesielle krav til miljø, bygninger, installasjonsteknikk og utstyr ................................. 37

4.3

Delfunksjon 2 – Somatikk, poliklinikker/ dagområder .......................................................... 38

4.3.1

Arealramme og grensesnitt Ullandhaug / Våland ......................................................... 39

4.3.2

Poliklinikker/ Kliniske spesialrom .................................................................................. 39

4.3.3

Dagområder................................................................................................................... 40

4.3.4

Produksjonsvolum og aktivitetsgrunnlag ...................................................................... 41

4.4

Delfunksjon 3 – Døgnbehandling .......................................................................................... 42

4.4.1

Arealramme og grensesnitt Ullandhaug / Våland ......................................................... 42

4.4.2

Sengeområde observasjon ............................................................................................ 42

4.4.3

Sengeområde normalsenger inkl. barsel ....................................................................... 43

4.4.4

Sengeområde barn ........................................................................................................ 48

4.4.5

Sengeområde rehabilitering .......................................................................................... 49

4.4.6

Intermediærsenger........................................................................................................ 49

4.4.7

Intensiv inkludert barneintensiv.................................................................................... 49

4.4.8

Nyfødtintensiv ............................................................................................................... 50

4.4.9

Funksjonsstandardrom .................................................................................................. 51

4.4.10

Fødestuer....................................................................................................................... 51

4.5

Delfunksjon 4 – Operasjon og oppvåkning............................................................................ 51

4.5.1

Arealramme og grensesnitt Ullandhaug/ Våland .......................................................... 51

4.5.2

Virksomhetsbeskrivelse og grunnlag ............................................................................. 51

4.5.3

Operasjon døgn og dag ................................................................................................. 52

4.5.4

Pre og postoperativ/Oppvåking .................................................................................... 54

Helse Stavanger HF

08.05.2017

Side 4 av 101

4.5.5

Sterilsentral ................................................................................................................... 55

4.5.6

Nærhetsbehov ............................................................................................................... 56

4.6

4.6.1

Arealramme og grensesnitt Ullandhaug/ Våland .......................................................... 57

4.6.2

Virksomhetsbeskrivelse og grunnlag ............................................................................. 58

4.6.3

Bildediagnostikk ............................................................................................................ 58

4.6.4

Nukleærmedisin/ PET .................................................................................................... 58

4.6.5

Intervensjonslaboratorier.............................................................................................. 59

4.6.6

Stråleterapi .................................................................................................................... 59

4.6.7

Spesielle krav til miljø, bygninger, installasjonsteknikk og utstyr ................................. 59

4.6.7

Fysioterapi, ergoterapi, logopedi, sosionomtjeneste, klinisk ernæring og LMS ........... 60

4.7

Delfunksjon 6 – Laboratorier og apotek ................................................................................ 62

4.7.1

Arealramme og grensesnitt Ullandhaug/ Våland .......................................................... 63

4.7.2

Medisinske laboratorispesialiteter generelt ................................................................. 63

4.7.2

Medisinsk biokjemi ........................................................................................................ 67

4.7.2

Medisinsk mikrobiologi ................................................................................................. 70

4.7.3

Immunologi og transfusjonsmedisin ............................................................................. 71

4.7.4

Patologi .......................................................................................................................... 75

4.7.5

Apotek ........................................................................................................................... 76

4.8

Delfunksjon 7 – Ikke medisinsk service ................................................................................. 76

4.8.1

Grensesnitt Ullandhaug / Våland .................................................................................. 77

4.8.2

Medisinsk teknikk (MTI) ................................................................................................ 77

4.8.3

Intern Service................................................................................................................. 78

4.8.4

Personalservice.............................................................................................................. 82

4.8.5

Pasientservice ................................................................................................................ 82

4.9

5

Delfunksjon 5 – Medisinsk service ........................................................................................ 57

Delfunksjon 8 – Arbeidsplasser/kontor, møterom, FOU og administrasjon ......................... 85

4.9.1

Arealramme og grensesnitt Ullandhaug/ Våland .......................................................... 85

4.9.2

Virksomhetsbeskrivelse og grunnlag ............................................................................. 85

4.9.3

Administrasjon og ledelse ............................................................................................. 85

4.9.4

Arbeidsplasser/kontorer og møterom .......................................................................... 85

4.9.5

Undervisning og forskning ............................................................................................. 86

Romfunksjonsprogram .................................................................................................................. 87

Helse Stavanger HF

08.05.2017

Side 5 av 101

Tabell 1 HFP versjon 2.0 for BT1 og BT2................................................................................................ 10
Tabell 3 Dagbehandling og poliklinikk BT1 ............................................................................................ 39
Tabell 4 Døgnbehandling BT1................................................................................................................ 42
Tabell 5 Type og antall modaliteter BT1................................................................................................ 58
Tabell 6 Interne og eksterne nærhetsbehov ......................................................................................... 82
Tabell 7 Romfunksjonsprogram. Utdrag fra dRofus .............................................................................. 88

Figur 1 Illustrasjon tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter ................................................................. 8
Figur 2 Eksempel på modell for poliklinikk og dagområder .................................................................. 16
Figur 3 Erfaringsbasert pasientflyt og overordnede delområder for funksjonsområdet...................... 32
Figur 4 Illustrasjon/skjematisk oversikt over Mottaksområdet - akuttmottak, akuttpoliklinikk og
korttidsopphold – målsetninger og flytprinsipper ............................................................................... 35
Figur 5 Erfaringsbasert flyt og overordnet delområder i poliklinikk/ dagområder ............................... 39
Figur 6 Erfaringsbasert flyt og overordnede delområder i sengeområde............................................. 42
Figur 7 Pasient/ arbeidsflyt operasjon .................................................................................................. 53
Figur 8 Sterilforsyningskjeden ............................................................................................................... 55
Figur 9 Soneinndeling av sterilsentral ................................................................................................... 55
Figur 10 Ideell arbeidsrutine for behandling av sterilt gods ................................................................. 56
Figur 11 Funksjons- og avdelingsnærhet ............................................................................................... 57
Figur 12 Felles prøvemottak .................................................................................................................. 64
Figur 13 Funksjoner Medisinsk biokjemi ............................................................................................... 67
Figur 14 Prøveflyt Medisinsk biokjemi .................................................................................................. 68
Figur 15 Funksjoner medisinsk mikrobiologi ......................................................................................... 70
Figur 16 Funksjoner Immunologi og transfusjonsmedisin .................................................................... 71
Figur 17 Arbeidsprosessene knyttet til immunologiske og immunhematologiske analyser ................ 73
Figur 18 Arbeidsprosesser for fremstilling av blodkomponenter og blodprodukter ............................ 73
Figur 19 Arbeidsprosesser for pasientbehandling ................................................................................ 74
Figur 20 Funksjoner Patologi ................................................................................................................. 75
Figur 21 Nærhetsbehov ......................................................................................................................... 87

Helse Stavanger HF

08.05.2017

Side 6 av 101

1

Innledning

Dette delfunksjonsprogrammet består av tre hoveddeler:
•
•
•

En innledende del om overordnede forutsetninger, delfunksjonsprogrammets
innhold og hensikt, prosessen under utarbeidelsen samt grunnlagsdokumenter.
En del som gjengir hovedtrekkene fra de fire tverrgående programmene.
Delfunksjonsprogrammene fra funksjonsområdene i første byggetrinn (BT1).

I hovedsak er de overordnede prinsippene beskrevet i de tverrgående programmene, mens
anvendelsen av disse for hvert område er beskrevet i de enkelte delfunksjonsprogram.
Under utarbeidelse av skisseprosjekt ble det beregnede areal redusert fra ca. 270.000m2 til
ca. 205.000m2 brutto. Dette har nødvendiggjort en revisjon av både hovedfunksjonsprogram
(HFP) og delfunksjonsprogram (DFP). Det samlede programmerte areal i første byggetrinn
(BT1) av nytt sykehus på Ullandhaug er beregnet til ca. 94.000 m2, og det er primært disse
funksjonene som beskrives i vedlagte DFP dokument (versjon 2.0).
DFP versjon 1.0 – utarbeidet i konseptfasen i samarbeid med Hospitalitet as. (03.02.15)
DFP revidert versjon 2.0 – UTKAST utarbeidet etter konseptfasen som grunnlag for oppstart
forprosjekt. Uten romfunksjonsprogram (25.02.2016)
DFP revidert versjon 2.0 - utarbeidet i forprosjektfasen og med hovedvekt på byggetrinn 1.
Inkluderer nytt romfunksjonsprogram. Utarbeidet i samarbeid med Nordic COWI.

2

Overordnede forutsetninger og planprosess

2.1

Delfunksjonsprogram, hensikt og innhold

Delfunksjonsprogrammet (DFP) inngår i planleggingen som et programdokument som
danner grunnlag for arbeidet med forprosjekt for nytt sykehus i Helse Stavanger HF.
Delfunksjonsprogrammet skal sammenfatte de overordnede programretningslinjene fra
hovedfunksjonsprogrammet (HFP), samt føre programmet videre fram til romprogram. I DFP
konkretiseres og detaljeres kravene til de enkelte funksjoner som tidligere er overordnet
beskrevet i HFP. Areal settes opp for den enkelte funksjon, men innenfor rammene gitt i
HFP. DFP skal sikre samsvar mellom arealforutsetningene i HFP og DFP, og at funksjonene
kan innpasses når det settes opp en romliste med areal per rom.
DFP skal danne grunnlaget for arkitektenes arbeid med ferdigstillelse av forprosjektet, og
danner sammen med øvrige dokumenter det samlede programgrunnlag for prosjekteringen i
forprosjektfasen.
I prosessen er planlegging av rom og løsninger kombinert med tilrettelegging for
framtidsrettet pasientbehandling samt gode og effektive arbeidsprosesser. Dette skal
kombineres med robuste og kostnadseffektive bygningsmessige løsninger.
Hovedelementene i planprosessen er vist nedenfor:
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Figur 1 Illustrasjon tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

Forklaringer:
HFP
FP
RFP
HPU
BUP
NUP
OTP
SPR
FP
DPR

Hovedfunksjonsprogram
Funksjonsprogram (= delfunksjonsprogram/DFP)
Romfunksjonsprogram
Hovedprogram utstyr
Brutto utstyrsprogram
Netto utstyrsprogram
Overordnet teknisk program
Skisseprosjekt
Forprosjekt
Detaljprosjekt

Delfunksjonsprogrammet danner grunnlaget for ferdigstillelse av forprosjektet (FP) og brutto
utstyrsprogram (BUP), i tillegg til arealprogrammering som er romfunksjonsprogram (RFP).

2.2

Delfunksjonsprogram

I SUS-prosjektet er det utarbeidet 4 tverrgående program:
TVP1
TVP2
TVP3
TVP4

Sengeområder somatikk
Poliklinikk og dagområder somatikk
Kontorområder, møterom, utdanning og forskning, og personalservice
Logistikk, forsyning, avfall og pasientservice

2.2.1 Funksjonsinndelte program
For å gjøre programmeringen av et nytt sykehus håndterbart, er hovedfunksjonsprogrammet
brutt ned i delfunksjoner. I SUS-prosjektet er HFP brutt ned til 9 delfunksjonsområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Akuttmottak og observasjonssenter i mottak
Poliklinikker og dagområder
Døgnbehandling
Operasjon og oppvåkning
Medisinsk service
Laboratorier og Apotek
Ikke medisinsk service
Arbeidsplasser, kontor, møterom og FOU
Psykiatri
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Konseptfasen konkluderte med at det skal bygges nytt sykehus på Ullandhaug med en tosenterløsning som driftskonsept. Foretakets økonomiske bæreevne tilsier at rammen for
investeringer settes til 8 milliarder kroner (2014 kroner). Dette gjør at utbyggingen av
sykehuset må deles i et første byggetrinn, og flere etterfølgende mindre byggetrinn i tråd
med økonomisk bærekraft. Sykehuset har lagt som føring at all akutt- og døgnaktivitet
somatikk skal legges til første byggetrinn slik at det som blir igjen på eksisterende sykehus
kun vil være dag og poliklinisk behandling i tillegg til akutt- og døgnbehandling psykiatri. Det
samlede areal i HFP for et fullt utbygd sjukehus er i konseptfasen beregnet til ca. 205.000
kvm brutto.Samlet areal i HFP i første byggetrinn ble i konseptfasen beregnet til ca. 94.000
kvm brutto.
DFP revidert versjon 2.0 har hovedfokus på byggetrinn 1 (BT1), og delfunksjonen Psykiatri
omtales derfor ikke i dette DFP da det ikke inngår i byggetrinn 1.

2.3 Grunnlagsdokumenter og konkrete rammer for arbeidet med
delfunksjonsprogrammet
Grunnleggende dokumenter for gruppene har vært programmene som har vært utarbeidet
tidligere i prosessen; HFP, HPU og OTP.
2.3.1 Hovedfunksjonsprogram
Revidert hovedfunksjonsprogram for Helse Stavanger HF (HFP) versjon 2.0, datert 7.4.2017
er grunnlag for arbeidet med revidert delfunksjonsprogram (DFP) versjon 2.0, da HFP
fastlegger de overordnede prinsipper for funksjonsavgrensning samt kapasitets- og
arealrammer.
Gjennom forprosjektfasen er arealrammen i HFP fra konseptfasen på ca. 94.000 til m2 brutto
justert til ca. 105.000 m2 fordelt på de funksjoner som inngår i nytt bygg på Ullandhaug.
Revidert HFP versjon 2.0 viser arealrammene for byggetrinn 1 (BT1) og byggetrinn 2 (BT2)
etter de justeringer som er gjort i forprosjektfasen.
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Tabell 1 HFP versjon 2.0 for BT1 og BT2
Byggetrinn 1
HFP versjon 2.0 Helse Stavanger HF
Framskriving 2014-2030
justeringer etter prosjektrådet 11/2016

Antall
enheter

Arealnorm

total
Arealbehov
kvm netto

andel
BT1

BT1

Arealbehov
kvm netto Antall
BT 1
enheter

Byggetrinn 2

andel
BT2

BT2

Arealbehov kvm
netto
Antall
BT 2
enheter

2
2.1
2.2
2.3

B/N faktor avdelingsvis
Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester
Akuttmottak
AMK
Observasjonssenger i mottak
Delsum
Somatikk. Poliklinikker/dagområde
Poliklinikker
Kliniske spesiallaboratorier
Dagområde, medisinske fag

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Døgnbehandling
Sengeområde Observasjon
Sengeområde Normalsenger inkl. barsel
Sengeområde barn
Sengeområde rehab. (Lassa -BT2)
Hotellsenger
Intermediærsenger
Intensiv
Nyfødtintensiv
Fødestuer

4
4.1

Operasjon og oppvåkning
Operasjon døgn og dag

36

105

3 780

53 %

2 003

19

47 %

1 777

17

4.2
4.3
4.4

Utstyrslager og verksted
Postoperativ oppvåkning
Dagkirurgiske dagplasser

2
54
34

105
12
16

210
648
544

50 %
53 %
0%

105
343
0

1
29
0

50 %
47 %
100 %

105
305
544

1
25
34

4.5
4.6

Personalrom / kontor
Sterilsentral

4

40

160
500
5 842

53 %
100 %

85
500

2

47 %
0%

75
0

2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Medisinsk service
Billeddiagnostikk
PET
Intervensjonlaboratorier
Stråleterapi

34
1
9
4

80
200
100
285

2 720
200
900
1 140

35 %
0%
100 %
0%

952
0
900
0

12
0
9
0

65 %
100 %
0%
100 %

1 768
200
0
1 140

22
1
0
4

5.5

Fysio og Ergoterapi

1 379

50 %

690

50 %

690

6
6.1
6.2

Laboratorier og Apotek
Laboratorier
Apotek

5 000
1 490
6 490

35 %
10 %

1 750
149

65 %
90 %

3 250
1 341

7
7.1
7.2

Ikke medisinsk service
Medisinsk teknikk
Øvrig intern service

700
4 150

50 %
35 %

350
1 453

50 %
65 %

350
2 698

7.3
7.4

Personalservice
Pasientservice

50 %
50 %

3 899
925

50 %
50 %

3 899
925

8
8.1
8.2

Delsum
Kontorer undervisning og administrasjon
Ledelse og Administrasjon
Kontorer og møterom
obs! må fordeles!

7 798
1 850
14 498
2 100
9 300

10 %
50 %

210
4 650

90 %
50 %

1 890
4 650

8.3

Undervisning og forskning

6 850
18 250

20 %

1 370

80 %

5 480

1
1.1
1.2
1.3

Delsum
senger:

1
1
12

1755
200
15

1 755
200
180
2 135

100 %
0%
100 %

1 755
0
180

1
0
12

0%
100 %
0%

0
200
0

144
65
90

30
40
20

4 320
2 600
1 800

50 %
50 %
25 %

2 160
1 300
450

127
72
33
23

50 %
50 %
75 %

2 160
1 300
1 350

172
72
33
68

667
50
501
32
17
0
24
20
23
18

inkl. Lassa
30
30
37
31
23
35
40
43
50

100 %
100 %
100 %
0%
0%
100 %
100 %
100 %
100 %

1 500
15 030
1 184
0
0
840
800
989
900

650
50
501
32
0
0
24
20
23
18

0%
0%
0%
100 %
100 %
0%
0%
0%
0%

0
0
0
527
0
0
0
0
0

17
0
0
0
17
0
0
0
0
0

1

8 720

Delsum

1 500
15 030
1 184
527
0
840
800
989
900
21 770

Delsum

6 339

Delsum

Delsum
9

10

Teknisk sentral
Total nettoareal i alt (somatikk)
Tillegg for tverrgående arealer / kom. + teknikk

84 044

Bruttoareal somatikk i alt (brutto/netto faktor 2,0)

168 088

47 422

36 622

Psykiatri
Total nettoareal i alt (psykiatri)

17 607

0%

0

Bruttoareal psykiatri i alt (brutto/netto faktor 1,8)

31 693

0%

0

Bruttoareal sammenlagt

199 781
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2.4

Organisasjonsutvikling

Å etablere et nytt sykehus gir i tillegg en mulighet til å optimalisere organisasjonen og
arbeidsprosesser på en slik måte at det tjener pasientene, de ansatte og virksomheten best
mulig. På den ene side legger et nytt bygg til rette for organisatoriske forbedringer som
sambruk av personell, kompetanse osv. På den annen side vil organisatoriske grep som
langsiktig planlegging, tydelig organisering og forutsigbar drift, være nødvendig for å oppnå
den ønskede effekt av endringene.
I delfunksjonsprogramarbeidet har man forsøkt å identifisere og konkretisere
organisasjonsutviklingsbehov i perioden fram mot nytt sykehus. Med basis i prosjektets og
virksomhetens overordnede mål har man hatt fokus på spørsmål som;
• Er dagens organisering optimal for både pasienter, fagmiljøer og sykehuset?
• Hvilke konkrete pasientforløp og/eller andre forløp bør studeres videre?
• Innenfor hvilke områder ser man potensial for samarbeid eller samspill på tvers av
enheter, fagområder eller kulturer?
• Hvilke eksempler på uhensiktsmessig bruk av kompetanse finnes? Og hva er i så fall
hensiktsmessig bruk?
• Hvilke konsekvenser ser man av samhandlingsreformen? Og hvilke samspillsområder
med kommuner finnes?
Det kan oppstå nye muligheter eller potensielle problemer som følge av nytt bygg, eller det
kan være eksisterende problemer som blir synliggjort gjennom den gjennomgangen av
funksjoner og funksjonelle sammenhenger som programmeringsarbeidet innebærer. Det er
etablert et eget OU-prosjekt som skal ivareta dette i de kommende faser av prosjektet.

2.5

Brukermedvirkning og prosess

2.5.1 Formål med brukermedvirkning i delfunksjonsprogram
Hovedformålet med brukermedvirkning i utarbeidelse av delfunksjonsprogrammet er:
•
•
•
•

Å sikre prosjektets funksjonalitet og andre bruksrelaterte kvaliteter
Å sikre relevant informasjonsflyt fra ansatte gjennom brukermedvirkning til
programrådgiverne og prosjektorganisasjonen
Å skape kunnskap om, motivasjon for, og eierskap til prosjektet, med andre ord: å
sikre et konstruktivt engasjement i fagmiljøene til fordel for prosjektet og dermed for
SUS
Å sikre at vesentlige innspill fra brukerne blir formidlet til prosjektorganisasjonen

Brukermedvirkning er planlagt slik at den skjer på rett kompetansenivå i forhold til de
oppgaver som beskrives. Dette betyr at hele «brukermedvirkningsorganisasjonen» ikke
involveres i alt til enhver tid. Brukermedvirkningen har en rådgivende funksjon.
2.5.2 Arbeidsopplegg og deltakelse
Arbeidet med DFP versjon 1.0 pågikk i 2014, basert på HFP versjon 1.0 av 10.04.2014.
I arbeidet med de tverrgående retningslinjer og standardromprogram var det etablert fire
tverrgående grupper, som hadde fire møter hver i perioden april – juni 2014. Hver gruppe
besto av 10 – 15 deltakere. I arbeidet med delfunksjonsprogram var det etablert 12
delfunksjonsgrupper, som hadde fire møter hver i perioden september - november 2014.
Hver gruppe besto av 10 – 20 deltakere.
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Arealbehovet for et helt sykehus ble i konseptfasen nedjustert fra ca. 270.000 kvm til ca.
205.000 kvm. Dette har nødvendiggjort en revisjon av DFP i forprosjektfasen som har pågått
i 2016. Revisjonene er utført i et samarbeid mellom fire brukergrupper og Nordic COWI. I
tillegg har det vært gjennomført særmøter med de fleste funksjonsområder.
DFP revidert versjon 2.0 har hovedfokus på byggetrinn 1. Prinsippene fra tidligere DFParbeid er fortsatt førende, men det er utarbeidet nye romfunksjonprogram i forprosjektfasen.
Deling av funksjoner mellom Ullandhaug og Våland for byggetrinn 1 er også blitt mer avklart i
forprosjektfasen, men vil bli arbeidet videre med i neste fase.

3 Tverrgående retningslinjer og standardprogram
3.1

Innledning

Formålet med tverrgående retningslinjer er å fastlegge felles funksjonsprinsipper, løsninger
og standardrom som gjelder for flere funksjoner, og å sikre samordning på tvers av
delfunksjonene. De tverrgående funksjoner skal bidra til at det etableres gjennomgående
standarder og retningslinjer for alle de forhold som bør være samordnet på tvers av
funksjons-, organisasjons- og spesialitetsbaserte grenser.
Romstandarder for sengerom, poliklinikkrom, avfallsrom eller kontorarbeidsplasser, tenkning
rundt forsyning og ulike logistiske løsninger skal samordnes gjennom disse programmene og
retningslinjene.
Det er i prosjektet definert fire områder hvor det ble utarbeidet tverrgående retningslinjer:
•
Sengeområder somatikk
•
Poliklinikk og dagområder somatikk
•
Kontorområder, møterom, utdanning og forskning, og personalservice
•
Logistikk, forsyning, avfall og pasientservice
Det har vært et mål for de tverrgående gruppene at pasientene skal få et fullverdig
spesialisthelsetjenestetilbud gjennom mest mulig effektiv bruk av arealer og gode
arbeidsforhold for ansatte.
Det har vært viktig for gruppene å ta hensyn til:
• Universell utforming og tilgjengelighet
• God brukervennlighet
• Generalitet/standardisering. Rom kan benyttes til forskjellige funksjoner
• Fleksibilitet. Tilpasningsmuligheter for endringer i fremtidige funksjoner og
pasientsammensetning
• God utnyttelse av fellesarealer

3.2

Sengeområder

3.2.1 Sengeområde somatikk
Begrepsavklaring
Et sengeområde består av flere sengetun. Et sengetun er en gruppering av sengerom med
tilhørende støtterom. Noen støtterom vil være felles for hele sengeområdet. Sengetunet er
ikke nødvendigvis en selvstendig organisatorisk enhet, og gir heller ingen føringer med
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hensyn til hvilke typer pasienter som kan ivaretas i sengetunet. Sengeområdene er generelt
utformet med tanke på fleksibilitet og elastisitet.
Funksjonsbeskrivelse
Det foreslås at sengeområdet inneholder ca. 32 ensengsrom. Vurderingene er gjort ut fra
hensyn til fleksibilitet, effektivitet, ressursbruk og nærhet til pasienten. Av disse er fire
fleksible ensengsrom som kan romme pasienter med særlig plassbehov og ett rom er til
isolasjon. Sengeområdet er fordelt på fire grupper eller «sengetun». Sengeområdets
utforming må ha en fleksibilitet som dekker behov for sengeområder som har over eller
under 32 senger. Dette gjelder både antall sengetun og isolater.
Sengeområdene skal utformes i henhold til arbeidstilsynets veileder. Avvik fra denne skal
dokumenteres og drøftes med Arbeidstilsynet. Rommene skal være generelle og ivareta
forskjellige pasienter i ulik alder, med sykdommer av ulik art og alvorlighetsgrad.
Sengeområdet skal dekke pasientens behov for aktivitet, søvn og hvile, ernæring, privatliv og
sosial kontakt. I tillegg vil det kunne foregå diagnostikk, behandling, dokumentasjon og
treningsaktiviteter av en type som lar seg utføre innenfor sengeområdet.
Det er et førende prinsipp i regional smittevernplan fra Helse Vest RHF 2012 – 2015 at
sengeområdene kun skal bestå av ensengsrom med dusj og WC til alle pasientene. Enkelte
rom vil være større enn standarden, dette for å kunne ivareta pasienter med særskilte
plassbehov, mye utstyr eller mange pårørende. Alle sengerom er tilknyttet eget bad.
I smittevernplanen for Helse Vest står det at alle somatiske enheter bør ha minst ett isolat,
og at avdelinger som regelmessig har pasienter med isoleringsbehov (for eksempel
fagområder som gastroenterologi, lunge og infeksjon) bør ha flere. Et isolat er definert som
et rom med forgang, eget bad og egen dekontaminator. Luftsmitteisolat skal i tillegg ha styrt
ventilasjon med sluse (ikke forgang).
Enerom reduserer behovet for kontaktsmitteisolater. Det må være en egen
infeksjonsavdeling hvor luftsmitteisolatene samles, gjerne inndelt i sengeområder tilhørende
ulike divisjoner (MED, KIR, KK). Det må være mulighet for å stenge av enkelte soner
(beredskap) ved utbrudd av ulike smitteepidemier. Behovet for og antall isolater må
gjennomgås med infeksjonsavdelingen.
Sengeområder med spesielle behov (barn med pårørende, m.fl.) må utformes spesielt etter
enhetens behov, og noe avvik fra standard sengeområde må aksepteres.
Pasientene som kommer til planlagt innleggelse kommer direkte til sengeområdet. Pasienten
tas imot på sengerom eller undersøkelse-/ behandlings-/ samtalerom. Øyeblikkelighjelp
pasienter kommer fra akuttmottaket eller fra observasjonsposten gjennom hele døgnet.
Personalet vil ha sitt arbeide i sengerom og de støtterom som finnes i sengeområdet.
Arbeidsstasjonen, som omfatter areal til både skrive-/kommunikasjonsplasser og
forsyningsfunksjonen, vil være et kommunikasjonsknutepunkt for aktiviteter knyttet til
dokumentasjon, bestilling, registreringer, koordinering, overvåking og service.
Dokumentasjonsarbeid vil primært foregå på sengerommene («bedside»), men kan også
foregå i arbeidsstasjoner og skjermede arbeidsrom.
Overordnede prinsipper
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Følgende overordnende prinsipper gjelder for sengeområdene:
• Et sengeområde kan bestå av 32 senger fordelt på grupper eller sengetun med
tilstøtende støtterom (det er ulike behov for antall senger innenfor de forskjellige
fagområder). På dagtid vil pleiepersonalet ha sine hovedoppgaver knyttet til et
sengetun. Innenfor sengeområdet er det viktig med god visuell kontakt til
pasientrommene.
• Det planlegges kun med enerom. Sengekonseptet tar høyde for rom med ekstra
plass. Det vurderes i neste fase hvordan disse plasseres i forhold til hverandre.
• Det er bad tilknyttet alle sengerom. Gruppen anbefaler «Bano» fremtidens baderom
på normal bad. Tilknyttet store sengerom er badet større.
• Overnattingsbehov for pårørende til pasienter i akuttmottak, intensiv og kvinne- /
barnedivisjonen behandles i de respektive delfunksjonsgrupper
• Konseptet tar ikke stilling til organisering og ledelse av sengeområder
• Kontaktsmitteisolering kan ivaretas i enerom. Noen av disse rommene må ha forrom
og dekontaminator på toalett / bad for å kunne ivareta smittevern.
• Kohortisolering kan ivaretas i et helt sengeområde
• Det skal legges til rette for «smartrom» med skjerm og kamera til smitterom
• Samling av luftsmitteisolater med tilhørende sluser og bad / dekontaminator er
behandlet i forprosjektet
• Sengeområdet skal ha skjermede arbeidsplasser til flerbruksområde/ dokumentasjon
(sykepleiere, leger, fysioterapeut, farmasøyt, studenter mfl.). Disse arbeidsplassene
er tverrfaglige og bør ligge i fellesområdet for sengeområdet.
• Sengeområdene skal ha tilgang på møterom og oppholdsrom for personalet
• Innenfor sengeområdet skal det være adgang til tekjøkken for personalet og
studenter
• Sengeområdet skal ha areal som både tilfredsstiller behovet for faglig
dokumentasjon, dialog i åpen arbeidsstasjon og i skjermede arbeidsområder.
Arbeidsplasser i arbeidsstasjonen skal være mest mulig synlige samtidig som de
ivaretar taushetsplikt og pasientsikkerhet. Det planlegges med arbeidsplasser i ytre
sone som ligger åpnet og gjerne litt fremtrukket i korridor. Det planlegges med
arbeidsplasser i indre sone og med glass mellom ytre og indre sone mht. lett
synlighet.
• Det legges opp til rørpostsystem
• Kontorarbeidsplass for avdelingsledelse legges i tilknytning til sengeområdene
• Sengeområdet planlegges med desinfeksjonsrom som skal ivareta nærhetsbehov og
fleksibilitet
• Det er lagt opp til sentralisert sengevask
• Enkelte sengeområder skal ha tilgang til aktivitetsrom (ergo-/fysioterapi mm). Dette
gjelder f.eks. for barn og nevrologi.
• Væskelager legges i tilknytning til eller som del av medisinrommet.
• Spesialutstyr som rullestoler etc. lagres i en felles pool, hvor sengeområdet bestiller
etter behov. Kun utstyr til daglig bruk oppbevares i sengeområdet. Utstyr bør være
sporbart.
• Det legges opp til aktiv forsyning av rent / sterilt og forbruksvarer
• Det legges opp til å ta i bruk automatiserte logistikkløsninger som sengelagerheis og
varelagerheis
Nærhetsbehov
Nærhet til poliklinikkens spesialrom, som ofte benyttes også til inneliggende pasienter, vil
være viktig å ta hensyn til. Disse enhetene benyttes i stor grad til undersøkelser, behandling
og diagnostikk for inneliggende pasienter innenfor både de medisinske og de kirurgiske
fagområdene.
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3.2.2 Pasienthotellet
Pasienthotellet er ikke prioritert i første byggetrinn og er derfor ikke omtalt her.

3.3

Poliklinikk og dagområder

3.3.1 Poliklinikk og kliniske spesialrom
Virksomheten i poliklinikkene vil omfatte både lengre medisinske undersøkelser og korte
polikliniske konsultasjoner. Spesialrommene er integrert i poliklinikkene og benyttes til både
inneliggende, dag og polikliniske pasienter. Spesialrom er knyttet til respektive fagområder.
Disse planlegges for funksjoner som krever spesielt utstyr, organisering eller
bygningsmessige forhold som ikke kan ivaretas i generelle undersøkelse-/ behandlingsrom.
Alle poliklinikkrom bør ha en generalitet slik at ulike spesialiteter kan benytte området.
Funksjonsbeskrivelse
Poliklinikken behandler både inneliggende og polikliniske pasienter. Polikliniske pasienter
ankommer via egen inngang tilknyttet poliklinikkområdet. I adkomstområdet forutsettes det
elektronisk selvregistrering/ innsjekk. Pasientene venter i et venteområde i umiddelbar
tilknytning til poliklinikken. I poliklinikken møtes pasienten av en bemannet resepsjon eller
arbeidsstasjon.
Samtale, undersøkelse, behandling og primærdokumentasjon foregår i undersøkelses/
behandlingsrommet.
Poliklinikkområdene har to typer rom:
• Undersøkelse/ behandling standard
• Kliniske spesialrom
Brukergruppen mener at rommene bør ta høyde for følgende elementer:
• Plass til flere personer samtidig; lege, sykepleier, studenter samt evt. andre
behandlere
• Plass til pårørende
• Plass til oppstilling av forskjellig apparatur avhengig av spesialitet
• Plass til rullestolbrukere
• Plass til forflytning av pasient fra rullestol til benk av 2 personer
• Fleksibilitet – flere muligheter for plassering av benk som vil gi optimal tilgang
for behandler
Poliklinikkområdene «eies» ikke av de enkelte fagområder men brukes fleksibelt.
Retningslinjer
Det overordnede prinsippet i poliklinikk er at pasienten skal være i sentrum. Poliklinikkene
består av standard undersøkelses- og behandlingsrom samt spesialrom med utstyr som er
nødvendig til ulike undersøkelser og behandling. De fleste pasienter som behandles i
poliklinikkene blir behandlet for én problemstilling.
Følgende retningslinjer gjelder for poliklinikkområdene:
• Flere poliklinikker samles i et poliklinikkområde for å kunne ha fleksibilitet mht. rom,
utstyr og personale
• Innenfor en enhet kan man samle opererende- og ikke-opererende fag (for eksempel
gastroenterologi og gastrokirurgi)
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•
•
•
•
•
•

Pasienten kan «sjekke inn» selv via en automat ved ankomst
Venting skal foregå i umiddelbar nærhet til undersøkelse og behandlingsområder
Utforming av skranke/ arbeidsstasjon må vurderes nøye med hensyn til
konfidensialitet og kommunikasjon.
Det forutsettes et enhetlig dokumentasjonssystem (elektronisk pasientjournal) som
skal benyttes i alle ledd av sykehuset, samt med andre helseinstanser
Prøvetaking for polikliniske pasienter skal i størst mulig grad foretas i den enkelte
poliklinikk
Det skal i størst mulig grad skilles mellom øyeblikkelig hjelp og elektiv virksomhet slik
at ø-hjelpspasienter ikke «forstyrrer» drift og flyt i poliklinikkene

Nærhetsbehov
Poliklinikker etableres som sentrale enhet(-er), dog slik at det bør være kort vei til aktuelle
sengeområder der det er mulig og relevant. Dette gjelder spesielt for poliklinikker med få
spesialister og stort volum samt poliklinikker som mottar mange pasienter direkte fra
sengeområdene.

Figur 2 Eksempel på modell for poliklinikk og dagområder

En skadepoliklinikk som ivaretar diagnostikk og behandling av mindre kirurgiske og
ortopediske skader og tilstander tilknyttes akuttmottaket. For enkelte fagområder vil det være
særskilte krav både med hensyn til nærhet og utforming av poliklinikken.
3.3.2 Dagområde
Funksjonsbeskrivelse
Dagområder (dagplasser) er enheter tilknyttet poliklinisk virksomhet eller
behandlingsvirksomhet for pasienter som ikke krever overnatting i sykehuset. Et eksempel
på et dagområde er en dialyseenhet eller et område knyttet til dagkirurgisk virksomhet.
Dagplasser kan også benyttes til pre- og postoperative forberedelser, og observasjon etter
dagkirurgi.
For dagområdene vil det være behov for ulike støtterom. Det må finnes toaletter tilpasset
rullestolpasienter, ventesoner for pasient og pårørende, fasiliteter for enkel matservering,
desinfeksjonsrom, medisinrom, og administrative arbeidsplasser. Det vil være varierende
behov for forskjellige lagerarealer for lagring av væsker, utstyr, instrumenter osv. Det må
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også finnes mellomlagringsmulighet for pasientsenger til pasienter som fraktes til
spesialundersøkelser når de er inneliggende i sykehuset eller for rullestoler/rullator når
pasientundersøkelse/behandling skjer på spesialbenk eller i stol.
Pasientflyt
Organisering av dagplasser følger de respektive poliklinikker.
Retningslinjer
• Dagplassene skal ha en enkel og direkte adkomst
• Dagområdene knyttes hovedsakelig til poliklinikkene
• Tilgang til enerom for pasienter med dårlig allmenntilstand eller behov for isolering
• Dagplasser skal favne både medisinske og kirurgiske fag. Kan ha felles resepsjon og
møterom med poliklinikk
Nærhetsbehov
Dagplassene skal i størst mulig grad knyttes til respektive fagområder.
3.3.3 Dagkirurgi
Dagkirurgi er ikke prioritert i første byggetrinn og er derfor ikke omtalt her. Dagkirurgiske
operasjonsstuer utformes som øvrige operasjonsstuer.
3.3.4 Krav til bygnings- og installasjonsteknikk
I poliklinikkene vil det kunne foregå omfattende behandling, som krever avansert medisinsk
teknisk utstyr. Det er behov for lager med ladestasjoner for mobilt utstyr som brukes på flere
rom. Flere dagområder vil kunne trenge installasjoner for enkel overvåking av pasienter som
for eksempel gassuttak, sug, skop, sykesignalanlegg osv.

3.4

Kontorområder, møterom, utdanning og forskning og personalservice

3.4.1 Arbeidsplasser og møterom
Generelle utviklingstrender
Innenfor de kliniske funksjonene i sykehuset vil ny teknologi bety at informasjonsbehandling
og dokumentasjon kan innhentes og bearbeides direkte over alt i sykehuset. Dette vil påvirke
så vel arbeidsoppgavene som utforming av arbeidsplassene.
I de senere årene har en også innenfor sykehus sett at utviklingen går mot mer åpne
kontorløsninger hvor en del av disse plassene ikke er faste arbeidsplasser. Både St. Olavs
Hospital, Nye A-hus og Østfoldsykehuset er eksempler på dette.
Funksjonsbeskrivelse og konseptuelle løsninger
Kontorarbeidsplasser – og møterom er knyttet til de fleste av sykehusets funksjoner, fra
oppgaver innenfor administrasjon og ledelse, kliniske oppgaver, forskning og utdanning samt
resepsjon.
I resepsjoner og ekspedisjoner vil det foregå pasientadministrativt arbeid, postdistribusjon,
mottak og henvendelser fra pasienter, pårørende og besøkende.
Administrasjonen omfatter ledelses– og administrative funksjoner som direksjon med stab,
divisjonsledelse, personal, HMS, kvalitetsutvikling, økonomi, lønn, regnskap mm., som
utfører støtteoppgaver for sykehusets primærfunksjoner. Mesteparten av disse oppgavene
utføres i et kontor eller møterom og kan ligge desentralt.
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Det vil også være behov for kontorarbeidsplasser og møterom som kan ivareta det kliniske
personalets oppgaver i tilknytning til pasientbehandling og undervisning. I løpet av
arbeidsdagen vil også det kliniske personalet ha behov for å trekke seg tilbake til
arbeidsplasser utenfor det kliniske området i forbindelse med faglig fordypning,
kvalitetsarbeid og div. kontorarbeid som ikke skal utføres i sengeområdene eller
poliklinikkområdene.
I sykehuset skal det være kontorarbeidsplasser for en rekke medarbeidere. Områdene bør
ha en blanding av ulike typer kontorplasser i spennet mellom åpne plasser og cellekontorer.
Det anbefales å planlegge med både faste og ikke-faste arbeidsplasser. I åpne løsninger
forutsettes det at det er god skjerming mot støy og innsyn. Kontorarbeidsplasser som
etableres i landskap skal ha god tilgang til stillerom, møterom, kopi/print, toaletter osv.
I henhold til hovedfunksjonsprogrammet foreslås det at kontorarbeidsplasser etableres etter
følgende prinsipp:
• Linjeledere med personalansvar får som hovedregel eget kontor (for eksempel
avdelingsledere) med nærhet til avdelingen
• De ansatte som i kortere perioder må utføre dokumentasjonsarbeid skal ha tilgang til
kontorarbeidsplass, men ikke nødvendigvis personlig arbeidsplass
• Ansatte som arbeider på fulltid i kontor har personlig kontorarbeidsplass. Øvrige
ansatte: kan benytte ulike former for felleskontorer/kontorlandskap
Møte/ undervisningsrom
Det legges til rette for møte/ undervisningsrom for fleksibelt bruk.
Auditorium
Det arrangeres regelmessig store møter for sykehusets ansatte. I den forbindelse er det
behov for tilgang til møterom som rommer anslagsvis 300 – 400 personer.
Integrasjon av kontorer og møterom i funksjoner
Det er i henhold til revidert HFP, beregnet areal til kontorer som skal integreres i de kliniske
funksjonene. Arealet omfatter møterom/pauserom, kontorarbeidsplasser, div. støtterom som
kopi/print og personaltoaletter.
3.4.2 Undervisning og forskning
Forutsetninger og arealrammer
Forskning og utdanning er blant de lovpålagte oppgavene innenfor spesialhelsetjenesten og
krever egne arealer i sykehuset. Det er disse oppgavene som skal gi sikkerhet for at
befolkningen også i framtiden har tilgang til gode helsetjenester. Forskning og utdanning er
dessuten sentrale elementer i kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av tilbudet i helsetjenesten.
I SUS er det en uttalt strategi å befeste og videreutvikle posisjonen som Universitetssykehus.
Sykehuset er for øvrig et ungt universitetssykehus, og mange oppgaver knyttet til forskning
og utdanning er under oppbygging.
FOU-funksjonen i nytt sykehus forutsettes delt mellom Ullandhaug og Våland. Hva som skal
være hvor avklares endelig i funksjonprosjektet.
Undervisning
SUS skal i nært samarbeid med utdanningsinstitusjonene utdanne helsearbeidere basert på
samfunnets fremtidige behov. Undervisning omfatter både grunn, videre og etterutdanning
for følgende grupper: sykepleie, medisin, PhD/Master, radiografer, ergoterapi, jordmor,
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ambulanse, lærlinger i helsefag. Dette skal bidra til at sykehuset til enhver tid innehar den
kompetansen som et ledende universitetssykehus trenger.
Mangel på faglig kompetanse vil være et økende problem i årene som kommer. Et nytt og
moderne sykehus må derfor oppleves som en attraktiv arbeidsplass hvor de ansatte får
anledning til å være med å utvikle, validere og ta i bruk de beste behandlingsprinsipper. Å
tilrettelegge for gode fasiliteter for blant annet møtevirksomhet, undervisning, lab fasiliteter vil
være noen aktuelle tiltak for rekruttering.
Sykehuset har også undervisning for kommunene jf. samhandlingsreformen. Sykehusets
beliggenhet i universitetsområdet åpner for gjensidige synergier. Dette vil bli nærmere
utredet i senere faser.
Undervisningsrom/opplæring
Den vanligste gruppestørrelsen er i dag 10 pr. gruppe. Undervisningsrommene bør derfor
være tilpasset i størrelse til den hyppigste gruppestørrelse som sykehuset har behov for. Det
er hensiktsmessig å plassere den medisinske undervisningen, som ikke skal foregå i
klinikkene, samlet.
Eventuell fremtidig medisinerutdanning
I tråd med tanker om generalitet og fleksibilitet må sykehuset være så pass robust at en tar
høyde for medisinerutdanning og behov for undervisningslokaler inkludert i kliniske arealer.
Undervisningen vil foregå overalt i hele sykehuset i alle funksjoner som sengeområder,
operasjon, billeddiagnostikk, laboratorier osv.(klinikknært) I tillegg bør undervisningen kunne
foregå i alle sykehusets undervisningsrom.
Alle møterom, personalrom og undervisningsrom skal ses på som en felles ressurs for hele
sykehuset.
Simuleringsrom
Det er et behov for å tilrettelegge for simuleringsrom på sykehuset. Dette er datateknisk
krevende rom og i dag foregår denne opplæringen på SAFER. Det er et ønske om å kunne
foreta ferdighetstrening og opplæring i ulike prosedyrer på sykehusets område i tillegg til
SAFER. Ulike opplærings – og utdanningsaktiviteter, vil bidra til at sykehuset til enhver tid
har den kompetansen som et av landets ledende universitetssykehus skal ha. I framtiden vil
det forventes ytterligere behov i takt med utviklingen innen teknologi og behandling.
Forskning
Kvaliteten på moderne pasientbehandling er avhengig av kontinuerlig fagutvikling og
oppdatering av kunnskap, noe som skal sikres gjennom integrering av forskning i de
forskjellige klinikkene i sykehuset. Nytt universitetssykehus bør dermed bygge på en modell
der undervisnings- og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene integreres i de samme
anleggene som bygges for disse funksjonene, samtidig som det etableres en sterk forskning
støtteenhet og sentrale undervisningsarealer/administrasjon for undervisningen. Det er viktig
med nærhet til klinikken, samtidig som støttefunksjonen vil være sentralt plassert. Det bør
også planlegges for stor grad av fleksible romløsninger som lett kan endres/ ombygges i takt
med endringer i behov, utdanning etc.
Samhandling mellom sykehus, universitet og næringsliv
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Økt kompleksitet innen forskning(biomedisinsk) fører til et behov for nye samarbeidspartnere
på tvers av fakulteter, fag og yrkesgrupper. Avansert og kostbart utstyr som krever høyt
spesialisert kompetanse må gjøres tilgjengelig på tvers av avdelingene i sykehuset, inkludert
forskningsmiljøene og også mellom SUS og universitetsmiljøet. Det er derfor hensiktsmessig
og nødvendig med samhandling mellom sykehus og Universitetet og andre aktører.
Innovasjonsprosjekter i samarbeid med næringslivet, vil kreve at det både etableres og
dimensjoneres fasiliteter til disse formålene i form av laboratorier, kontorer og
møte/undervisningsrom. Det vil i senere faser utredes muligheter for å leie lokaler i et bygg i
umiddelbar nærhet/tilknytning til nytt sykehus, oppført og eid av andre og med flere
leietakere (UiS, IRIS, SUS mfl.)
Sentral forskningsstøtte enhet
Det er viktig at forskningsadministrasjonen og forskningsstøtte er lokalisert i nærheten av
den forskningsmessige virksomheten.
Den sentrale forskningsstøtteenheten bør romme:
• Bibliotek med kontorer for bibliotekarer
• Simulerings- og ferdighetssenter. Det er ønskelig at disse funksjonene ligger på
sykehuset, og at de ligger i tilknytning til sentrale forsknings- og undervisningsarealer.
Det forventes ytterligere behov i fremtiden i takt med utviklingen innen teknologi og
behandling.
• Biobank, med arbeidsplasser/kontor. Gjerne i tilknytning til sentralt
forskningslaboratorium
Integrasjon av undervisning, utdanning og forskning
Et nytt sykehus må tilrettelegges for tett fysisk integrasjon mellom forskning og klinikk for å
styrke samarbeidet mellom basalforskere og klinikere.
3.4.3 Personalservice
For å få til et attraktivt og effektivt arbeidsmiljø er det viktig å ha fokus på hvordan blant annet
personalfasiliteter som garderober, kantineløsninger, mulighet for rekreasjon og
personaloppholdsrom disponeres. Dette er også områder som dels er regulert gjennom
arbeidsmiljøloven og dels gjennom tiltak for å tiltrekke seg kompetent personell i et
arbeidsmarked med økende mangel på kvalifisert arbeidskraft.
Forutsetninger og arealrammer
Personalservice omfatter alle personalrelaterte funksjoner i sykehuset som
bedriftshelsetjeneste, fagorganisasjoner, garderober, kantine, overnatting,
personaloppholdsrom og rekreasjon.
Garderober
Funksjonsbeskrivelse:
Det skal være omkledningsfasiliteter for de ansatte samt forskere og studenter.
Forutsettingene fra HFP er basert på at personell som ikke har eget kontor skal ha adgang til
garderobeskap. Faste ansatte skal ha personlig garderobeskap, mens vikarer, studenter mv.
skal ha ikke-personlig garderobeskap.
Det foreslås følgende garderobeprinsipp:
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•

•
•
•

Personal med fast kontorarbeidsplass skal som hovedregel ikke ha adgang til
garderobeskap. Dette omfatter bl.a. følgende personalkategorier
o Administrasjon
o Forskere
o Sekretærer og annet administrativt personell i klinikken
o Ledende personell innen somatikk, f.eks. overleger, oversykepleiere,
avdelingssykepleiere
Personal som ikke har fast kontorarbeidsplass og som er fast ansatt får personlig
garderobeskap
Vikarer, studenter og andre ikke fastansatte personell med behov for omkledning får
adgang til ikke-personlig garderobeskap
Det etableres fasiliteter i omkledningsområdet i form av tørkerom til oppbevaring av
skiftetøy for det personal som sykler til jobb men som ikke har fast skap. Evt. utredes
sykkelgarasje med garderobeanlegg i kjeller under sengebygg.

Det foreslås at garderobene ikke er alt for store, slik at det blir enklere å ta hensyn til
oppdeling menn og kvinner samt å desentralisere garderobene nær arbeidsstedene.
Garderobene er veldig sentrale for personalet, og det bør være kort adgangsvei mellom
garderobe og arbeidssted. På den bakgrunn foreslås at garderobene desentraliseres og for
eksempel plasseres i kjelleretasje under relevant arbeidssted.
Garderobene skal innrettes med WC, dusj og tørkefasiliteter for vått tøy. Det er ønskelig at
ansatte sykler eller går til jobb, og dermed bør garderobefasilitetene legges til rette for dette.
Det er ikke ønskelig med urinaler på nytt sykehus. Det er flest kvinnelige ansatte, og for å
opprettholde fleksibilitet på garderober til ansatte er det en fordel at toaletter er unisex. For
WC anvendes det generelle prinsipp, at antallet skal svare til 1 WC per 15 samtidige.
Distribusjonsløsning for utlevering av personaltøy må utredes videre. En mulighet er
utleveringsautomater hvor personalet får utlevert rent tøy via et «smartcard». Dette
innebærer noen fordeler i form av mindre forbruk av tøy, og med mulighet for automatisk
gjenbestilling.
Uansett valg av distribusjonsløsning skal det avsettes rom til oppbevaring av rent
personaltøy. Det foreslås å etablere ett lagerrom til rent personaltøy og ett rom til oppsamling
av urent tøy per to garderober.
Garderober i forbindelse med omkledning til operasjon er en del av operasjonsavdelingen,
og garderober i forbindelse med rekreasjon, gymsal, auditorium, undervisningsrom etc. er en
del av funksjonsarealet.
Kantine
Det skal være adgang til kantine for personal og pasienter. Det bør etableres en cafe i
vestibyleområdet for besøkende og pasienter.
I forbindelse med kantine skal det være en buffet og kjøkken til forberedelse og anretning.
Mat forutsettes levert fra sykehusets sentralkjøkken.
Kantine kan med fordel desentraliseres med flere mindre enheter slik det ikke blir for lang
transportvei for personalet som gjerne vil spise eller hente mat i kantinen.
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Pause-/ personalrom/ vaktrom
De funksjonsområdene som i første rekke skal ha pauserom, er områder der personalet ikke
kan forlate arbeidsplassen sin fordi de er innenfor et sluset område eller har døgnkontinuerlig
arbeid. Grunnlaget for programmering av pauserom, er at det skal være plass til det største
antall som skal benytte rommet samtidig ved f.eks. vaktskifter og rapportgivning.

3.5

Logistikk, forsyning, avfall og pasientservice

3.5.1 Innkjøpssystem og lagerstyring
Alt gods skal leveres etter prinsippet om aktiv forsyning der dette er hensiktsmessig. Det
betyr at helsepersonell i liten grad skal ha oppgaver knyttet til logistikk og mottak av gods.
Arbeidet bør ivaretas av eget personell med kompetanse og avsatt tid til oppgaven. Gods
leveres i størst mulig grad ferdig utpakket til bruker og det legges opp til minst mulig
omlasting av gods. Det er viktig at sterilt forbruksmateriell håndteres og oppbevares etter
gjeldende standarder. Det vil også være andre varer som vil kreve særskilte mottaksrutiner.
Funksjonsbeskrivelse
Bestillingssystem:
Sykehuset legger opp til elektronisk bestilling av gods. I en normalsituasjon skal aldri
brukerstedet gå tom for forhåndsdefinerte lagervarer. Godslevering må tilpasses det enkelte
brukerstedets behov og oppbevaringskapasitet.
Systemet skal ivareta at alle brukere kan se hvor på sykehuset den enkelte vare finnes.
Dette vil sikre brukeren i forhold til at det oppstår et uforutsett behov.
Hvilket elektronisk bestillingssystem, forsyningsrutiner, forsyningsfrekvenser etc. som skal
benyttes, må utredes nærmere. Det samme gjelder prosedyrer/retningslinjer for påfyll av
lokale nærlager i skap, vogner etc.
Sykehuset forutsetter at varer bestilt direkte fra ekstern leverandør vil følge
grunnprinsippene.
Lagerstyring/bestilling/leveringssted:
Sykehuset vil ha behov for kapasitet for sentral lagring av medisinsk forbruksmateriell. En del
artikler har krav om beredskapslagring. Lagerstruktur er alltid gjenstand for vurdering, men
hittil har man valgt å stå for sentrallager i egen regi.
Det vil være hensiktsmessig å ta i bruk tekniske lagerløsninger for å optimalisere lagerareal
og for å redusere behovet for manuell arbeidskraft.
Alle lokale lagre utstyres med skap, skapskrog eller reoler med kasse/bakkesystem, der
dette er hensiktsmessig. En del funksjoner vil ha behov for spesielle lokale lagre. Dette for
oppbevaring av varer som krever spesiell temperatur, er lysømfintlige eller på annen måte
må beskyttes. Det kan også være andre årsaker til at det er behov for spesielle lokale lagre
for spesialavdelinger.
Lokale lager
Det anbefales at det etableres ett lokalt lager (avdelingslager) for hvert standard
sengeområde. Dette vil gi mer hensiktsmessig lagringsplass, muligheter for større
samordning av produkter, mindre ressursbruk knyttet til bestilling og oppfylling av lokale lager
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og mindre kapitalbinding. Det forutsettes at lageret kan plasseres sentralt i sengeområdet
slik at alle sengetun får kort vei frem til det.
Varemottak/ forsyningssenter
Godset skal i størst mulig grad avemballeres slik at minst mulig emballasje blir kjørt ut i
sykehuset. Det må avsettes plass til avemballering av varer ivaremottaket. Det må videre
være plass til sortering av den emballasjen som skal resirkuleres. Det forutsettes at
leverandørene vil ta med seg store deler av den emballasjen som blir tatt av varene når de
tas imot på varemottak.
Det er i forprosjekt besluttet at nytt sykehus skal ta i bruk automatiserte løsninger med
varelagerheiser i alle bygg. Disse vil fungere som sentrallager med vertikal lagring.
Kapasiteten i lagerheisene beregnes av ekstern logistiker i forprosjekt / funksjonsprosjekt.
Eksisterende sentrallager på Våland kan evt. fungere som buffer dersom kapasiteten i
lagerheisene skulle vise seg å bli for liten.
Varer som krever spesiell behandling/oppbevaring mottas på varemottaket, og sendes
umiddelbart videre til den seksjon/avdeling/enhet som er adressat.
I forbindelse med sentrallager / varelagerheis ønskes det et eget lager for oppbevaring av
sterile engangsartikler. Dette lageret vil ha spesielle krav til lys og luftkvalitet.
Det er forutsatt at det etableres et beredskapslager. I henhold til § 8 i «Forskrift om krav til
beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial
beredskap» har sykehuset ansvar for «tilfredsstillende sikkerhet for forsyning av viktig
materiell, utstyr og legemidler.» Det forutsettes i forprosjektet at varelagerheis kan benyttes
som sykehusets beredskapslager med levering av gods innen 4 timer. Beredskapslageret
utgjør derved en bestemt del av det normale lageret og rullerer med dette for å unngå at det
blir utdatert. Logistikkanalysen vil endelig avklare dette i funksjonsprosjektet.
Nærhetsbehov
• Lokale lagre bør plasseres nær heis og oppstillingsplasser slik at transportveien blir
kortest mulig frem til lageret.
Standardrom
• Lager, rent. Benyttes til alle typer rene forbruksvarer. Benyttes også til sterile
produkter (i egne skap) på sengeområder, poliklinikker etc.
• Lager, urent
3.5.2 Steril forsyning
Funksjonsbeskrivelse
Sterile engangsartikler blir, som alle andre varer, levert til varemottak. Varemottak
distribuerer de sterile artiklene videre frem til det enkelte forbrukssted.
Sterile flergangsartikler håndteres av sterilsentralen. Sterilsentralen kan plasseres i
tilknytning til et forsyningssenter. Sterilsentralen og organisering av denne er beskrevet i eget
kapittel, delfunksjon 4.5.5.
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3.5.3 Vareflyt transportsystemer
Det er viktig at alle ledd i forsyningstjenesten fungerer. Valgt løsning skal i størst mulig grad
gi arealeffektivitet og ta hensyn til moderne teknologi, effektiv drift og god funksjonalitet. Det
legges til grunn at sykehuset utstyres med effektive, moderne transportsystemer.
Funksjoner og oppgaver
Ved bygging av nytt sykehus vil det være gunstig å plassere flere lagerfunksjoner i et felles
varemottak / forsyningssenter. Dette bør plasseres sentralt på tomten med gode
tilførselsveier til kliniske arealer, men trenger ikke være i kliniske bygg for å kunne
opprettholde ekspansjonsmuligheter. Vel så viktig som areal er kubikkmeter rom for lagring.
Uteområdet må ha god tilgjengelighet, snuplass og oppstillingsplass for vare- og lastebiler.
Avgrensning
For å løse fremtidige behov vil det måtte vurderes andre logistikkløsninger enn dagens
løsninger. Dette gjelder både på lagerstyring og distribusjonsløsninger. Basert på dagens
kjente teknologier kan dette innebære løsninger for både å effektivisere areal og
arbeidsprosesser. Eksempler på dette er fleksible reoler, sentraliserte og desentraliserte
lagerautomater/lagerheiser som løser både lager og distribusjonsoppgaver, tekstilautomater,
rørpost og andre robotiserte transportsystemer.
Funksjonsbeskrivelse
Varemottak
All godstransport inn og ut av sykehuset skal gå via varemottaket. Det må tilrettelegges for
tre innlastningsramper for vanlig gods. I tillegg må det etableres egen skjermet rampe for
innlastning av mat.
Det må etableres en oppstillingsplass for vogner som skal transportere gods ut i sykehuset.
Det skal være lagerplass for post, små pakker og paller som kommer direkte fra
leverandører. Smågods ligger i påvente av transport sammen med varer til brukerstedet.
Lagerplassen må også ha plass for gods/varer som skal sendes ut.
Det må også etableres et lager for «tilfeldige» varer som skal oppbevares i en kortere
periode før de skal transporteres ut i sykehuset. Dette kan være bygningsartikler i forbindelse
med ombygninger, nye maskiner som skal installeres mv.
Det etableres et servicerom/kontor for daglig ledelse og styring av varemottaksfunksjonen.
Intern transport

I forprosjektet er det vurdert prinsipper for transport for følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sterilt utstyr og instrumenter: Fra sterilsentral i egne heiser til operasjon
Sterilt engangsutstyr : Varelagerheis
Blodprodukter: Avklares nærmere
Pallelevering til laboratoriene: Via varemottak
Laboratorieprøver av polikliniske pasienter: Rørpost / manuell transport
Laboratorieprøver av inneliggende pasienter: Rørpost
Prøveutstyr til og mottak av prøver fra 1. linjetjenesten: Mottas i varemottak –
transport til prøvemottak
Forflytning av inneliggende- og polikliniske pasienter: Egne korridorer for
pasienttransport
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•
•
•
•
•
•
•

Gassflasker: Manuelt
Sengetransport: Sengelagerheis, automatisert eller manuell transport til sentral
sengevask i kulvert
Mat: Egne vogner transporteres til postkjøkken manuelt eller automatisert
Avfall: Sug
Medisiner/andre apotekvarer: Rørpost eller manuell levering
Post: Manuelt / rørpost
Mors: Visning på sengerom. Transport til kjølerom på Ullandhaug for snarlig henting.
Kapellfunksjonen blir værende på Våland i BT1.

I forprosjektet er ulike automatiserte løsninger for transport vurdert uten at det er tatt
endelige beslutninger om alternativ:
1) Automatisk gående vogn (Automated Guided Vehicle)/AGV
AGV-er er et helautomatisk transportsystem hvor roboter henter, transporterer og leverer
varer, gods, søppel mv. Systemet muliggjør at transporten av vogner kan programmeres for
levering til oppgitt brukerområde til ønsket tid hele døgnet.
Bruk av AGV er ikke endelig besluttet i forprosjekt, men dersom en slik løsning velges skal
denne transporten kun gå i kulvert. Korridorer i kulvert er dimensjonert ift. dette.
2) Rørpostsystem
Systemet må etableres med mulighet for både å sende og motta rørpost på alle
brukerområder i hele sykehuset, herunder sentrallageret, apoteket, sterilsentralen og
laboratoriene. Areal til dette må implementeres i areal for arbeidsstasjoner,
resepsjoner/ekspedisjoner, medisinrom etc. Rørpostsystemet skal kunne ta hånd om
medisiner, blodprodukter, blodprøveglass, sterile instrumenter, brevpost, små pakker mv.
Det er i forprosjekt besluttet å etablere et felles rørpostsystem som kan ivareta alle disse
funksjonene.
3) Automatisk sugesystem for avfall og urent tøy
Det er lange avstander for transport av urent tøy og avfall. For å minske transportbelastning i
heiser og korridorer, arealbehov i urene lagre og hindre lukt på brukerstedene, anbefales
automatisk sug. Det ønskes primært et sugesystem med ett innkaststed for sekker. Sug kan
plasseres i lager, avfall. Det er viktig at sug må være tilgjengelig for alle brukerområdene i
bygget. Systemet bør automatisk kunne sortere type avfall og tøy fram til aktuell
container/oppsamlingssted.
Det er i forprosjekt planlagt for automatisk sug for avfall og for tøy.
4) Andre transportløsninger som vurderes i videre faser
• Roboter for små pakker, prøver, medisiner mv
• Transportbånd/rullebånd
• Løsninger av lagerautomater
Transportveier/kulverter
Det er forutsatt at all godstransport skal foregå horisontalt i kulverter frem til aktuelt
«heisetårn». Pasienttransport i seng forutsettes foregå på et annet plan enn hvor
transportveiene for evt. AGV-er.
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Heiskapasitet
Tilstrekkelig heiskapasitet er nødvendig for å sikre god interntransport i sykehuset. Vurdering
av heiskapasitet er utført i forprosjekt (se forprosjektrapport).
Nærhetsbehov
• Evt. AGV vognoppstillingsplasser, AGV heiser og forbrukssted/lager bør plasseres
nær hverandre.
• Rørpoststasjoner bør ligge nærmest mulig arbeidsstasjonen,
resepsjonen/ekspedisjonen etc. Det plasseres rørpoststasjon på medisinrommene.
• Luker for sug plasseres inne i lager, urent.
3.5.4 Renhold
Funksjonsbeskrivelse
Det foreslås etablert flere mindre renholdsenter sentralt i bunnen av hvert «sengetårn». Dette
gjør at man i sengepostområdet ikke trenger renholdsrom. Avdelingene vil trenge
lagringsplass til sine forbruksvarer. Avdelingene har også ansvar for at renholdspersonalet
alltid finner utstyr som de trenger til vask av smitterom.
Hvert renholdsenter har behov for lagerplass til å oppbevare/klargjøre rengjøringsvogner, og
påfyll av rengjøringsartikler som trengs for å utføre et rasjonelt renhold. Plass til
renholdsmaskiner med ladestasjon og utstyr bør ivaretas.
Vask av skitne senger, mopper, kluter mm. foretas i sentralt sengevaskeri hvor det i
forprosjektfasen er planlagt med automatisert sengevaskmaskin. Det er behov for kjølt
oppbevaring av mopper.
Personalet tilknyttet renholdsentrene må ha tilgang til egen garderobe og WC.
Store maskiner som benyttes til renhold av korridorer har vanntank som i hovedsak tømmes i
renholdsenteret. Disse maskinene må også kunne tømmes ute på avdelingens
desinfeksjonsrom (rommet må ha sluk).
I desinfeksjonsrommene skal rengjøringsmidler til eventuell sengevask, gulvvask og
dekontaminator oppbevares i låsbare skap. Det må legges til rette for at renholdspersonalet
kan benytte desinfeksjonsrommets spyledekontaminator til rengjøring av utstyr dersom det er
behov for dette. Såper, hygieneartikler etc. oppbevares i rent lager i disse brukerområdene.
Rommene må utstyres med hyller tilpasset behov.
For brukersteder uten desinfeksjonsrom, må det sikres tappested og lagring av
hygieneartikler i egne renholdsrom.
Nærhetsbehov
Renholdsenter bør plasseres sentralt i bygget for eksempel i bunnen av «sengetårnene».
Sentral sengevask plasseres med nærhet til akuttmottak.
3.5.5 Sengehåndtering
Funksjonsbeskrivelse.
Det planlegges med sentralisert maskinell sengevask.
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Senger transporteres fra sengeavdelinger til sengevasksentral i automatisert sengelagerheis.
Heisen fungerer også som sengelager. Med regelmessige intervaller bør alle senger
desinfiseres.
Det forutsettes at pleiepersonalet ikke skal benytte tid til manuell rengjøring og reiing av
senger.
Mellom hver pasient skal sengen strippes for sengetøy, dyne og puter. Om dette skal gjøres
på avdelingen eller i sengevasksentralen må avklares.
Rene senger oppbevares i sengelagerheis i tillegg til et mindre sentrallager av senger i
kulvert.
Verksted for rullende materiell
Det må også avsettes plass for reparasjon og rutinemessig vedlikehold av sengene. I
tilknytning til dette må det avsettes plass for oppstilling av senger som skal til reparasjon og
for spesialsenger.
3.5.6 Mat/ kjøkken
Sentralkjøkkenet (produksjonskjøkkenet) for SUS er i dag plassert utenfor sykehusområdet,
og produksjonen baseres på kok- kjøl og emballering i poser. Produksjonskjøkkenet er ikke
planlagt inn i nytt sykehus (ikke med i arealberegning i HFP). Evt. flytting av
produksjonskjøkken til Universitetsområdet vurderes som eget prosjekt / mulig OPS-løsning.
Konsekvenser av dette for programmering av f.eks. varemottak må vurderes i videre
prosess.
Funksjonsbeskrivelse
Pasientmat leveres fra produksjonskjøkken via varemottak til anretningskjøkken i de ulike
sengebygg.
På sengeområdene etableres spiserom/oppholdsrom.
Kjøkkenkonsept og matservering videreføres som buffetservering med buffetvert. I tillegg
legges det til rette for brettservering for pasienter som ikke kan spise i fellesområdet. Ca.1/3
samtidighet mht. spising i felles spise-oppholdsrom for pasienter. Buffet-/ spiserom
kombineres med oppholdsrom for pasienter og bør innredes slik at det kan benyttes også
utenom spisetidene.
De desentrale kjøkkenene må ha tilstrekkelig areal og benkeplass for tilberedning/opplegging
av pasientmat.
Oppgavene for desentrale kjøkken, vil være oppbevaring og oppvarming av mat, hel eller
delvis matproduksjon samt servering og oppvask. De forskjellige kjøkkenaktivitetene må
legges i henholdsvis ren og uren del av kjøkkenet for å hindre kryssforurensing. Oppvask
foregår i uren sone og det skal ikke være nødvendig å krysse inn i denne sonen for å få
tilgang til kjøkkenets rene soner. Kildesortering av matavfall vil også skje på de desentrale
kjøkkenene og det må derfor avsettes plass til dette.
I henhold til krav fra mattilsynet skal eget personell betjene kjøkkenet og buffet-serveringen.
Det beregnes at matbestillingen skal foretas elektronisk.
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All mat, tørrmat, frossenmat og kjølemat kommer inn på egen avskjermet rampe i
varemottaket. Det skal være egen utpakkingssone for stripping av godsets ytteremballasje
før det plasseres i henholdsvis, tørrlager, fryselager og kjølelager. Personalet tilknyttet
sentralkjøkkenet må ha tilgang til egen garderobe og WC.
Maten skal transporteres i lukkede matvogner evt. med rengjorte AGV-er fra sentralt
varemottak til de desentrale kjøkkenene.
Vogn som sendes i retur fra avdelingene kan ta med matavfall i lukkede containere i
matvognen som sendes i retur. Det må utredes videre om det skal opprettes eget kjølerom
for matavfall i miljøhallen. Systemer med fraskilling av væske er å anbefale. Alternativt kan
matavfall i tette poser som er tilpasset dette formålet, sendes i sug til en container med
kjølemulighet.
Nærhetsbehov
• Oppsamling av matavfall med eventuell kjøl bør plasseres i miljøhallen.
• Serveringssteder for mat må ligge i nærhet til de desentrale kjøkkenene.
3.5.7 Avfall
Graden av kildesortering vil sannsynligvis endres i fremtiden, det vil si at valgt løsning må ta
høyde for endrede krav til kildesortering. Det er mulig at denne kildesorteringen ikke vil skje i
sykehuset, men på store anlegg som avfallsleverandør har.
Følgende hovedgrupper avfall skal transporteres:
• Avfall til gjenvinning
• Farlig avfall
• Sykehusavfall
• Restavfall
Sykehuset har tre hovedmål for avfallsproduksjon:
• Minst mulig farlig avfall
• Minst mulig total avfallsmengde
• Størst mulig kildesortering og gjenvinning
Arbeidsprosessperspektiv
Hovedfokuset innenfor avfall er avfallsminimering og gjenvinningsmuligheter. Ettersom
sykehuset er ISO 14004:2004 sertifisert settes det krav til et velfungerende
miljøstyringssystem og kontinuerlig forbedring av miljøprestasjon.
Byggene må ha areal for gode miljøstasjoner og urene lagre. Foretakets avfallsprosedyrer
må følges.
Det anbefales installert et sentralt avfallstransportsystem. Primært ønskes ett felles
avfallstransportsystem/sug som automatisk sorterer poser/sekker i riktige beholdere til
miljøhallen. Et moderne sjaktanlegg har muligheten til sortering/deling i enden av sjaktene
slik at man kan kjøre opp til åtte fraksjoner, inkludert tøy og tekstiler. Systemet kan driftes
hele døgnet. Egen sjakt for smitte og risikoavfall vil unngå transport av dette i ganger og
korridorer. Transportmiljøsystemet må ivareta krav til ansattes arbeidsmiljø og hygieniske
forhold. Luke til avfallstransportsystemet ønskes plassert i lager, urent, (avfallsrom) som må
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etableres slik at det blir lett atkomst fra alle brukersteder. Lager, urent (avfallsrommet) må
være separat, men nært desinfeksjonsrommet.
Det er i forprosjektfase planlagt med avfallsug for tre fraksjoner.
Det resterende avfallet mellomlagres på avdelingene for så å fraktes i spesielle avfallsvogner
til Miljøstasjonen.
I Miljøstasjonen må det være plass til containere og komprimatorer til følgende
avfallsfraksjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papp
Papir
Glass og metal
Restavfall
Isopor
Hardplast
Trevirke
Risikoavfall (Smitte)
Matavfall

Det foreslås at sykehuset går til anskaffelse av Waste to Energy (W2E) stasjon for at
sykehuset kan nyttiggjøre seg energien fra restavfall (pyrolyseforbrenning til gjenvinning,
varmt vann).
Det må utredes behov for kjølt lagringsenhet for matavfall. Antall urene lagre må vurderes i
forhold til logistikk / avstand.
3.5.8 Sikkerhetstjeneste
Nært til inngang bør det etableres en vaktsentral som kan ivareta alarmovervåking av
tekniske anlegg og sikkerhetsrelaterte anlegg, samt ITV overvåking. Vaktsentralen plasseres
slik at en har mulighet for «fysisk» å kontrollere all trafikk inn og ut av sykehuset etter vanlig
dagarbeidstid. Nærmere beskrivelse av forebyggende sikkerhetsarbeid finnes i delfunksjon
intern service under kapittel 4.8.3.
Funksjonsbeskrivelse
Det er forutsatt at det tilrettelegges en vektertjeneste med fokus på forebyggende sikkerhet.
Nærhetsbehov
Vaktsentral plasseres sentralt i resepsjonsområde.
3.5.9 Pasientservice
Pasientservice inkluderer følgende områder:
• Prestetjeneste/ rom for religiøse seremonier
• Vestibyle og næringsområde
• Utreiseområde og reisekontor
• Pasienthjelpemidler
• Pasientbibliotek/informasjonstorg
• Pasientombud, brukerorganisasjoner og frivillige
• Overnatting pårørende
• Skole og leke- og oppholdsområde for barn
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Prestetjenesten og rom for religiøse seremonier
Omtales i kapittel 4.8.5.
Vestibyleområde
Funksjonsbeskrivelse
Vestibylen er for mange det første møtet med sykehuset. Rommet skal virke stort, romslig og
sjenerøst og det skal være lett å orientere seg.
Vindfanget må sikre plass for fri passasje inn og ut av sykehuset. Foruten gående personer
må det være mulig å komme inn med rullestol og enkel båre for nødsituasjoner.
Vestibylen må inneholde et stort vrimleareal med ulike sittegrupper og forskjellige
rekreasjonsområder. En resepsjon med plass for minst to personer må ligge godt synlig i
inngangspartiet.
Det legges opp til servicetilbud som storkiosk og minibank i vestibyleområdet.
Det bør tilrettelegges for et informasjonstorg for pasienter i vestibyleområdet.
Det må være lett adkomst til heiser med god kapasitet.
Nærhetsbehov
• Vestibylen bør ses i sammenheng med auditorium, undervisning og kafeteria med
tanke på arrangementer som vil kunne dra nytte av større åpne rom. Vestibylen bør
også ligge nær apotekutsalg, utreiseområde og religiøse seremonirom, disse bør
kunne åpnes ut mot vestibylen ved behov.
• Resepsjonen skal ligge nær inntil portørene/sikkerhetsvaktenes kontor. Det skal være
nærhet til utreiseområdet og koffertrom.
• Tilgang til renholdsrom for å kunne utføre daglig renhold.
• Vestibylen må ha enkel tilgang til toaletter.
Utreiseområde og reisekontor (pasientreiser)
Pasientreisers hovedkontor er lokalisert eksternt, men virksomheten har behov for noe areal
nær vestibyleområdet / evt. det inngangsområdet hvor flest pasienter forlater sykehuset.
Funksjonsbeskrivelse
Utreiseområdet er en ventesone for utskrevne pasienter som venter på transport. Området
kan «markeres» i forhold til vestibylearealet, og ligge tett ved hovedinngang / resepsjon. Det
bør etableres et lagerrom for kofferter og andre eiendeler som pasientene har med seg.
Nærhetsbehov
• Utreiseområdet må ha enkel tilgang til toaletter.
• Utreiseområdet bør ligge nær vestibyle og resepsjon, kontor for pasientombud og
kontor for brukerorganisasjoner.
Pasientombud, brukerorganisasjoner og frivillige
Det skal etableres plass for pasientombud, brukerorganisasjoner og frivillige i det nye
sykehuset. Mesteparten av dette kan sannsyligvis ligge på Våland.
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4

Delfunksjonsprogram

4.1

Innledning

Første byggetrinn (BT1) planlegges med all akutt- og døgnaktivitet somatikk.
Under arbeidet med skisseprosjektet er funksjonsområdene for et helt nytt sykehus brutt ned
til 9 delfunksjoner. I revisjon av HFP og DFP har en tatt utgangspunkt i samme inndeling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Akuttmottak, observasjonspost og prehospitale tjenester
Poliklinikker og dagområder
Døgnbehandling
Operasjon og oppvåkning
Medisinsk service
Laboratorier og Apotek
Ikke medisinsk service
Internservice og administrasjon
Psykiatri

I det følgende beskrives delfunksjonene 1- 8 som er inkludert i byggetrinn 1.

4.2 Delfunksjon 1 - Akuttmottak/ observasjonspost/prehospitale
tjenester
Delfunksjon akuttmottak, observasjonspost og prehospitale tjenester består av følgende
funksjonsområder:
• Akuttmottak
• Akutt poliklinikk/ skadepoliklinikk
• 12 observasjonssenger
• AMK
• Diagnostisk senter
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Figur 3 Erfaringsbasert pasientflyt og overordnede delområder for funksjonsområdet

4.2.1 Arealramme og grensesnitt Ullandhaug/ Våland
Kapasitets- og arealrammen for delfunksjon akuttmottak/observasjonspost og prehospitale
tjenester er et resultat av de fremskrevne aktiviteter innen øyeblikkelig hjelp innleggelser og
akuttpoliklinikk, og det henvises til HFP for nærmere spesifikasjon av
aktivitetsforutsettingene.
Aktivitetsforutsetningene danner grunnlag for kapasitetsberegningen som omregnes til
akuttmottaksplasser, polikliniske standardrom og kliniske spesialrom. Sykehuset nåværende
akuttmottak fungerer godt, og brukes som «mal» for planlegging av nytt akuttmottak. All
aktivitet knyttet til dette funksjonsområdet er prioritert i første byggetrinn, med unntak av
AMK som prioriteres inn i senere byggetrinn.
4.2.2 Virksomhetsbeskrivelse og grunnlag
Nedenfor beskrives hvert funksjonsområde overordnet mht. funksjoner, oppgaver,
avgrensning samt pasientforløp og arbeidsprosesser. I tillegg beskrives nærheter internt og
eksternt.
Det forutsettes at delfunksjonens produksjonsvolum og kapasiteter svarer til forutsettingene i
HFP.
Delfunksjonen omhandler somatiske øyeblikkelig hjelp funksjoner i Stavanger
Universitetssjukehus (SUS) med noen unntak:
•
•

Barn opp til 18 år mottas på eget undersøkelsesrom i barneklinikken med unntak av
multi- traumepasienter som tas hånd om i traumerommet i sentral akuttmottak
Fødekvinner samt gynekologiske pasienter mottas på kvinneklinikken
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•

Psykiatrisk divisjon har eget akuttmottak. I fremtiden ønskes nærhet mellom
psykiatrisk og somatisk akuttmottak.

CT-funksjon for akuttmottak omtales i delfunksjonen Medisinsk service.
Blodprøvetaking omtales i delfunksjon Laboratorier og apotek.
AMK inngår ikke i første byggetrinn. Denne blir være igjen på Våland og omtales derfor ikke.
Ambulansehallen er ikke inkludert i netto arealbehov, men skal være en del av
funksjonsområdet slik som i dag. Plantegninger for ambulansehall er utarbeidet i forprosjekt.
4.2.3 Akuttmottak
I følge Nasjonal veileder for organisering og drift av somatiske akuttmottak (Helsedirektoratet
2014) «må akuttmottaket ha lokaler og utstyr som sikrer at det kan utføres diagnostikk og
overvåkning, samt starte behandling før pasienter flyttes over til sengepost».
Delfunksjonene vil være avhengige av hvilke aktiviteter akuttmottaket skal håndtere i tillegg
til aktiviteter som gjennomføres i dag. Det er en trend at flere enn dagens spesialiteter
ønsker å gjennomføre tidligere intervensjoner av flere pasientkategorier. Det er viktig å legge
til rette for en økning av eldre pasienter og pasienter med problemstillinger knyttet til MRSA,
tuberkulose o.l. Samtidig må det også legges til rette for effektiv overvåking av mange
pasienter samtidig. Akuttmottakets servicefunksjon mot kommunale og andre eksterne
helsetjenester (legevakt, fastleger, KAD) må også tilrettelegges ved en effektiv poliklinisk flyt.
Funksjoner og oppgaver
Akuttmottak for Helse Stavanger HF mottar alle øyeblikkelig hjelp pasienter til sykehuset,
med noen unntak som skissert over. Pasientene som mottas er – eller mistenkes å være –
alvorlig eller kritisk syke eller skadet. I akuttmottaket foregår innledende undersøkelser,
diagnostisering, akutt behandling og/eller stabilisering før pasientene sendes videre til
ytterligere undersøkelser, innleggelse på post eller hjem.
Det vil i fremtiden kunne forventes større grad av tidlig intervensjon samt kardiologiske,
nevrologiske ortopediske og medisinske prosedyrer enn i dagens akuttmottak. Bemanning
med legespesialister innen mottaks- og indremedisin i akuttmottaket er sannsynlig. Ved
mottak bør det legges til rette for umiddelbar vurdering av lege og sykepleier etter ankomst,
for så å kanalisere pasienter videre til rett pasientforløp. Flere forskjellige flytprinsipper må
tilrettelegges for å øke kvaliteten av behandlingen. Disse inkluderer flyt som ivaretar «røde»
pasienter, smittepasienter, geriatriske pasienter, pasienter med behov for skjerming
(psykiatriske pasienter) og polikliniske pasienter. Området for første mottak av pasienter
tilpasses aktiviteter knyttet til vurdering og tidlig behandling, samtidig som det sikrer at
sykepleiere har oversikt over pasientene i dette området. Dette området vil være en
kombinasjon av «triage-sluser» (for undersøkelse og prioritering) for å kunne ivareta
pasientens integritet og personvern, og et større område der flere pasienter kan observeres
samtidig. Mottaksområdet bør plasseres i nær tilknytting til undersøkelsesrom i
behandlingsområdet. I tilknytning til / forlengelsen av akuttmottaket legges 12
observasjonssenger. Disse sengene skal utgjøre en kortidssone for observasjon og «ventog-se», og det vil være en begrenset liggetid for disse plassene.
Katastrofeberedskap
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Akuttmottak tilrettelegges slik at driften raskt kan omstilles og ivareta en
masseskadesituasjon. Det må være fleksible muligheter, også arealmessig, slik at mange
(over 10) akutt kritisk syke pasienter kan ivaretas av et stort antall traumeteam eller
medisinsk team.
Ved tilstrømning av et stort antall skadede pasienter skal disse grovtriageres (prioriteres) før
de går inn i mottak. Dette kan skje i ambulansehallen, men det bør da tilrettelegges med
tanke på nok plass, trygg adkomst, lys, varme og IKT tilgang for registrering.
Helse Stavanger HF har ingen andre sykehus i umiddelbar nærhet som straks kan avlaste
sykehuset i en beredskapssituasjon. Det må derfor sikres at alle andre pasienter med behov
for øyeblikkelig hjelp også blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte. Dette må også skje i en
situasjon med masseskader og krever stort areal og ressursbehov. Akutt poliklinikk og
observasjonsposten er viktige samarbeidsparter, og fleksible løsninger vil kunne avhjelpe
behovet i akuttmottak.
Etter innføring av nødnett vil innmelding fra ambulansene gå direkte til akuttmottak.
Akuttmottak må da videreformidle informasjon og ressursbehov internt. Det må være gode
lokaliteter og arbeidsforhold til dette.
Beredskapsledelsen har behov for noe areal, samt gode forhold til å lede Helse Stavanger
HF i en beredskapssituasjon. Operativ beredskapsstab må ha nærhet til akuttmottak. Disse
arealene i akuttmottak kan også brukes til møter og undervisning.
Pasientforløp- og arbeidsprosessperspektiv
Pasientene kommer via ambulanse, drosje eller med egen transport. Hovedvekten av
pasientene er på forhånd meldt til akuttmottaket. (fra AMK, ambulansen, legevakt eller
fastleger). I akuttmottaket vil pasienten bli mottatt, vurdert og prioritert for videre
undersøkelse og behandling. Ambulansepersonalet rapporterer om innkommende pasient i
et vaktrom umiddelbart innenfor ambulanseinngangen (med mindre pasienten føres direkte
til traume-/ resuscitering-området).
I triageområdet blir pasientene etter ankomst fortløpende triagert (prioritert) etter
hastegradskode for å kvalitetssikre at alle pasienter blir riktig ivaretatt og får den rette
behandling til enhver tid. Alle øyeblikkelighjelp pasienter som innlegges i akuttmottak
kommer via et første mottaksområde der de blir triagert (prioritering og hastegradsvurdering)
med unntak av pasienter som anses som alvorlig kritisk syke (kode røde/ oransje). Alvorlig
kritisk syke mottas direkte i akuttrom fra ambulansehallen hvor forhåndsdefinerte team møter
pasientene.
Akuttrommet har flere plasser, hvorav en plass er dedikert og utstyrt for akutt kritisk syke
barn. Koordinering av arbeidet i traume/ resuscitering foregår bl.a. i/ fra et
kommunikasjonsrom i direkte tilknytning, og med innsyn til, traume/ resuscitering.
Koordinering av hele avdelingen foregår fra en skjermet arbeidsstasjon (kommandosentral).
Dokumentasjonsarbeid foregår primært «bedside» ved undersøkelses-/
behandlingsplassene, men det vil også være skjermede arbeidsstasjoner for
dokumentasjonsarbeid og diktering mm. Det vil også være pasienter som kommer til
sykehuset som ledd i et kommunalt øyeblikkelig hjelp forløp, med et spesifikt behov for en
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rask avklaring før de sendes videre / tilbake til en KØH (kommunale øyeblikkelig hjelp
senger) plass i kommunen.
Det bør tilrettelegges med en videreutvikling av dagens ambulansehall. Det bør være direkte
tilgang på rent og urent lager i ambulansehall. Det er behov for lager for supplering av utstyr,
og rom for renhold av bårer og utstyr.
Oppsummert ser akuttmottakets målsetting/ hovedfunksjoner opp mot behovene for
forskjellige flytprinsipper slik ut:

Figur 4 Illustrasjon/skjematisk oversikt over Mottaksområdet - akuttmottak, akuttpoliklinikk og korttidsopphold –
målsetninger og flytprinsipper

•
•

Med korttidsopphold menes observasjonspost og en eventuell utredningspost hvor
pasienter blir ferdigbehandlet (hjem eller tilbake til annen institusjon) eller sendt
videre til spesialpost.
Med tidlig intervensjon menes akutte intervensjonsforløp som for kardiologi,
nevrologi osv.

Funksjonsstandardrom
Det synes hensiktsmessig å kun ha en type standard undersøkelse-/ behandlingsrom i
akuttmottaket. Rommene vil ha samme grunnutrustning, men kan utstyres individuelt og etter
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behov med mobilt utstyr. Undersøkelses-/ behandlingsrommene utformes og plasseres slik
at det er mulig å ha oversikt over flere pasienter samtidig. I tillegg bør noen rom ha to
fluktmuligheter i tilfelle truende situasjoner. Glass i vegg / dør / skyvedør mellom rommene
kan være en måte å løse dette på.
4.2.4 Akuttpoliklinikk/Skadepoliklinikk
Funksjoner og oppgaver
Akuttpoliklinikk er en henvisningspoliklinikk for øyeblikkelig hjelp pasienter som krever
spesialistkompetanse innen ortopedi og kirurgi, og som i hovedsak kan behandles poliklinisk.
I tillegg kommer pasienter som har blitt behandlet på akuttpoliklinikk og som trenger videre
oppfølging til kontroll på dagtid i ukedager. I dag behandles kun pasienter innen ortopedi og
kirurgi. Med nærhet til akuttmottaket og 12 observasjonssenger gis det muligheter for også å
inkludere flere fagfelt som f.eks. indremedisinske pasienter.
Pasientforløp- og arbeidsprosessperspektiv
Pasientene kommer via ambulanse, drosje eller med egen transport. Pasienter som kommer
med ambulanse er på forhånd meldt til akutt poliklinikk fra AMK.
Pasienter som kommer med ambulanse og trenger overvåkning (pga. smertebehandling) før
de går til røntgenundersøkelse, observeres i triageområde i akuttmottak.
Innleggende lege henviser ofte pasienter via røntgen. Pasienter som har negativt røntgen
skal i hovedsak ikke til akuttpoliklinikk, men følge en behandlingsplan som innleggende lege
har utarbeidet. Pasientene følges opp av fastlege evt. legevakt.
Funksjonsstandardrom
Akuttpoliklinikken har behov for skadestue, operasjonsstue(r) og undersøkelsesbehandlingsrom. Enkelte støtterom kan være felles med akuttmottak. Det er ønskelig med
fleksibilitet ved bruk av rom mellom behov i akuttpoliklinikk og akuttmottak. Dette er aktuelt
både ved høy aktivitet og på tider av døgnet der det er behov for å redusere arealet som til
enhver tid er i bruk (se sikkerhetsutforming).
4.2.5 Observasjonspost /korttidsplasser
Funksjon og oppgaver
Det planlegges for totalt 50 observasjonssenger/korttidsplasser. 12 av disse ligger i
forlengelse av akuttmottak, mens de resterende 38 er plassert samlet i samme bygg som
akuttmottak.
Pasientforløp- og arbeidsprosessperspektiv
Pasienter som er vurdert/ behandlet i akuttmottak, men har behov for ytterligere vurdering
eller observasjon før beslutning om mulig hjemreise plasseres her. Pasienter som det viser
seg i ettertid har behov for videre utredning / oppfølging, flyttes raskest mulig til avdeling med
nødvendig kompetanse. Støtterom sambrukes med akuttmottak.
Nærhetsbehov
Følgende nærhetsbehov er beskrevet for DF1:
•

Internt nærhetsbehov: Akuttrommet bør ha direkte adgang til CT og skjelettrøntgen, og
nærhet til MR, intervensjonsstue. Det bør være en desentral blodprøvetakingsfunksjon i
avdelingen. I akuttmottaket lokaliseres et kjemisk saneringsrom for kontaminerte
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pasienter og med mulighet for avkjøling av brannskadde pasienter, samt et mottaksrom
for døde pasienter. Alle disse skal ha direkte adkomst fra ambulansehall
•

Tidlig intervensjon (flerbruksrom) og avklaring (radiologi / belastnings-EKG og annet) må
være i nærhet til akuttmottaket.

•

Eksternt nærhetsbehov: Akuttmottak bør ha nærhet til observasjonsavdelingen. Det er
ønskelig at 12 observasjonssenger legges i tilknytning til/ i forlengelsen av akuttmottaket.
Det bør være nærhet til kardiologisk intervensjonslaboratorium. Det skal være en dedikert
akuttheis til operasjon og intensivavdeling, kun til bruk for akutte pasienter. Nær
akuttmottaket vil det være adgang til billeddiagnostikk for øyeblikkelig hjelp.
o Akuttpoliklinikken bør ligge i forlengelsen av akuttmottaket
o Ambulanseinngangen skal føre direkte inn i akuttmottak. Det bør tilrettelegges
for flere separate ambulanseinnganger (akutt, traume, mors, sanering/smitte)

4.2.6 Diagnostisk senter
Funksjoner og oppgaver
Diagnostisk senter åpnet januar 2016 og består av diagnostisk sengepost, med 14 senger,
og diagnostisk poliklinikk, lokalisert i nærhet til akuttmottak. Helsedirektoratet veileder IS0484 «Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom
som kan være kreft», har forplikter foretakene til å opprette diagnostisk senter. Pakkeforløpet
ble iverksatt 1. mai 2015. Diagnostisk senter i Helse Stavanger ivaretar denne
pasientgruppen både poliklinisk og som innlagte pasienter.
Pasientforløp- og arbeidsprosessperspektiv
Diagnostisk senter har et sterkt tverrfaglig fokus på pasienter med alarmsymptomer for
somatisk sykdom og behov for en koordinert tverrfaglig innsats. For å sikre effektiv og
målrettet tverrfaglig utredning er det opprettet samarbeidsavtaler med relevante avdelinger.
Dette gjelder både for å få gjennomført diagnostiske prosedyrer og undersøkelser, men også
for å få etablert konseptet tverrfaglig beslutningsmøte og få testet dette ut på veien mot nytt
sykehus.
Mottaksklinikk er under etablering ved Helse Stavanger. Målet er å styrke mottak og
behandling av øyeblikkelig hjelp pasienter og sikre effektive pasientforløp, blant annet med
større medisinskfaglig involvering og ledelse i akuttmottak.
4.2.7 Kontorfunksjoner
Arealer for administrative, merkantile- og skrivestueoppgaver knyttet til akuttmottak,
akuttpoliklinikk/ skadepoliklinikk og observasjon.
Kontorarbeidsplasser og administrative funksjoner bør plasseres slik at det blir effektivt
«samhandlingsareal» for å utnytte synergieffekter på tvers av fagområder
Det vil være viktig å tilrettelegge for permanent tilstedeværelse av assistentleger og
overleger for mottaksspesialister (ny legegruppe). Dette er særlig viktig ettersom faget vil få
en selvstendig utvikling, og dermed ikke automatisk få overflyttet areal fra andre
spesialposter.
4.2.8 Spesielle krav til miljø, bygninger, installasjonsteknikk og utstyr
Sikkerhetsutforming
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Det er nødvendig at det legges til rette for avgrensning av området slik at funksjoner blir
ivaretatt kveld og natt på et mindre område. Dette for lettere å ivareta sikkerhet for
personalet og inneliggende pasienter. Et slikt «mini-mottak» kan brukes om natten, der et
mindre areal i mottaket blir brukt til å gjennomføre de samme aktivitetene som en ellers gjør
på et større areal på dagtid.
I akuttmottaket vil det finnes mye stort og tungt bygg- og installasjonspåvirkende medisinskteknisk utstyr. Dette er utstyr med store krav til infrastruktur, og/eller store laster i vegg/ tak.
Dette må hensyntas i bygget. I tillegg vil det foregå røntgenstråling i enkelte områder.

4.3

Delfunksjon 2 – Somatikk, poliklinikker/ dagområder

Delfunksjon dagbehandling og poliklinikk omhandler avdelinger innen det kirurgiske og
medisinske fagområde i Stavanger Universitetssjukehus (SUS) med noen suppleringer.
Følgende avdelinger inngår:
• Gastroenterologisk kirurgisk avdeling
• Nevrosenteret
• Hudavdelingen
• Øyeavdelingen
• Øre-nese-og hals avdelingen
o Oralkirurgi
• Ortopedisk avdeling
• Plastkirurgisk avdeling
• Kirurgisk avdeling
o Urologi
o Kar- og thoraxkirurgi
o Bryst og endokrin kirurgi
• Medisinsk avdeling
o Infeksjonsmedisin
o Nefrologi
o Geriatri
o Gastroenterologi
o Lungemedisin
o Immunologi
o Endokrinologi
o Generell medisin
• Kardiologisk avdeling
• Avdeling for blod og kreftsykdommer
• Rehabiliterings avdeling
• Kvinne og barne divisjon
o Gynekologisk avdeling
o Føde/barsel
o Barn
o Barnehabilitering.
• Smertepoliklinikk og anestesiologisk poliklinikk
Dagbehandling inkluderer dialyse og kjemoterapi. Dagbehandling for postoperativ – inngår
ikke, men behandles av DFP 4: Operasjon og oppvåking.
Kliniske spesialrom er eksklusive stråleterapi.
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Figur 5 Erfaringsbasert flyt og overordnet delområder i poliklinikk/ dagområder

4.3.1 Arealramme og grensesnitt Ullandhaug / Våland
Kapasitets- og arealrammen for delfunksjon dagbehandling og poliklinikk er et resultat av de
fremskrevne aktiviteter innen poliklinikk og dagbehandling, og det henvises til HFP for
nærmere spesifikasjon av aktivitetsforutsetningene.
Totalt er funksjonene dimensjonert til 144 poliklinikker, 65 kliniske spesiallaboratorier og 90
dagområder. Av dette er det beregnet at primært poliklinikker, kliniske spesiallaboratorier og
dagområder knyttet til døgnbehandling inkluderes i 1. byggetrinn. Foreslått fordeling av areal
og andel planlagt til nytt bygg:
Somatikk.
Poliklinikk/dagområder
Poliklinikker
Kliniske spesialrom
Dagområder

Antall

Antall BT1

Arealnorm

144
65
90

72
33
23

30
40
20

Tabell 2 Dagbehandling og poliklinikk BT1

4.3.2 Poliklinikker/ Kliniske spesialrom
Virksomhetsbeskrivelse
Oppgaven er å ivareta polikliniske konsultasjoner/ undersøkelser og behandling for pasienter
innen ovennevnte fagområder. Det utføres både legekonsultasjoner og
sykepleiekonsultasjoner i poliklinikkene.
De polikliniske standardrommene bør ha generalitet, slik at de kan benyttes på tvers av
faggrenser.
Mer spesielle undersøkelser og behandlinger utføres i kliniske spesialrom, som er integrert i
poliklinikkene og krever spesielt utstyr og/ eller innretning/ organisering som ikke kan
ivaretas i de generelle polikliniske standardrom. De kliniske spesialrom benyttes også til
undersøkelse/ behandling av dagpasienter og inneliggende pasienter.
Det kan være tilknyttet oppvåkings-/ hvileplasser til de kliniske spesialrom for pasienter som
trenger hvile etter undersøkelse/ behandling. Dette gjelder blant annet endoskopirom.
Smertepoliklinikken og bronkoskopirommene har tilknyttet oppvåkingsplasser til poliklinikken.
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Bronkoskopier krever i noen tilfeller røntgengjennomlysning, og det er da behov for tilgang til
intervensjonsenheten. Dersom det i fremtiden skulle bli aktuelt at de stenter lungepasienter i
Helse Stavanger HF og ikke som i dag sender disse pasientene til HUS, blir det behov for
tilgang til intervensjonsenheten for å utføre denne behandlingen.
For poliklinikker og kliniske spesialrom vil det være behov for ulike støtterom: Resepsjon
med venteplasser og sanitærrom for pasienter og pårørende samt rom til forsyning, lagring
og personal. Noen kontorfunksjoner i form av kontorarbeidsplasser og møterom skal
integreres i poliklinikkområdet.
Avgrensning
Endoskopier og andre undersøkelser, som utføres i kardiologiske og gastroenterologiske
intervensjonslaboratorier er ikke omfattet av denne delfunksjon, men behandles av DFP5.
Pasientforløp- og arbeidsprosess perspektiv
De polikliniske pasienter ankommer via hovedinngangen, og ved ankomst forutsettes
elektronisk selvregistrering/ innsjekk. Samtale, undersøkelse, behandling og primær
dokumentasjon foregår i undersøkelses-/ behandlingsrommet.
Inneliggende pasienter som skal til undersøkelse/ behandling i kliniske spesialrom blir
transportert fra sengeområdet til en sengeventeplass i poliklinikkområdet, hvorfra pasienten
kommer inn til undersøkelse/ behandling.
Hovedprinsippet i organisering av poliklinikkene er pasientorientert tilgang med god logistikk
og optimal utnyttelse av spesialrom, utstyr og ressurser. En del pasienter vil ha behov for
kontakt med ulike spesialiteter, og da pasientens behov er førende vil en samling av ulike
fagområder i samme poliklinikkområde på tvers av spesialiteter og yrkesgruppe kunne gi en
god sammenheng i pasientforløpet.
Ved å samle flere poliklinikker i samme enhet oppnås både pasientorientering og mulighet
for felles utnyttelse av rom, utstyr og personal.
4.3.3 Dagområder
Dagbehandling omfatter pasienter innen følgende avdelinger med unntak av ikke kirurgisk
dagbehandling.
•
•
•

•
•

Hudavdeling
Nevrologisk avdeling
Medisinsk avdeling
o Infeksjonsmedisin
o Nefrologi
o Geriatri
o Gastroenterologi
o Lungemedisin
o Immunologi
o Endokrinologi
o Generell medisin
Kardiologisk avdeling
Avdeling for blod og kreftsykdommer
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Dagbehandling omfatter utredning/behandling av pasienter, som ikke krever overnatting i
sykehuset. Pasientene oppholder seg i sykehus noen timer i løpet av dagen, og går til
konsultasjon/ undersøkelse og evt. behandlingstiltak i løpet av dagoppholdet. I den
forbindelse har pasienten behov for et fast tilholdssted i form av en seng eller hvileplass
under oppholdet. Dette tilholdsstedet er dagplassen.
Dagbehandling innen nefrologi er i hovedsak dialyse og dagbehandling, innen avdeling for
blod og kreftsykdommer er i hovedsak kjemoterapi.
Det skal være tilgang til enerom for pasienter med dårlig allmenntilstand eller med behov for
isolering.
For dagområdene vil det være behov for ulike støtterom: vente/ oppholdsfasiliteter og
sanitærrom for pasienter og pårørende samt rom til forsyning, lagring og personal. For
dialyseenheten skal det sikres tilstrekkelig lagringskapasitet.
Avgrensning
Pasienter til postoperativ er ikke omfattet av denne delfunksjon, dagplasser til disse
pasientene behandles av DFP 4.
Pasientforløp- og arbeidsprosess perspektiv
Pasienten ankommer via hovedinngangen og går derfra direkte til bemannet resepsjon ved
det relevante dagområde. Pasienten henvises til dagplassen, hvor mottak foregår. Pasienten
oppholder seg ved dagplassen eller tilknyttede oppholdsfasiliteter underveis i dagforløpet, og
går til/ fra aktiviteter i undersøkelses-/ behandlingsrom.
Pasienter til prøvetaking går til prøvetakingsfasiliteter i dag/ poliklinikkområdet.
For pasienter til dialyse er dagplassen lik dialyseplassen hvor behandlingen foregår.
Tilsvarende for pasienter til kjemoterapi hvor behandling utføres i dagplassen.
Etter avsluttet dagopphold forlater pasienten sykehuset.
Det samlede antall dagplasser til det ikke-kirurgiske området kan for eksempel organiseres
som følger:
•
•
•

Et dagområdene for nefrologi dvs. overveiende dialyse
Et dagområde for blod og kreftsykdommer dvs. overveiende kjemoterapi
Øvrige dagplasser organiseres sammen med poliklinikk i de tilhørende fagområder

Ettersom dagområdene bør tilknyttes poliklinikkområdet kan resepsjon og møterom være
felles med poliklinikk.
Nærhetsbehov
Dagområdene knyttes til poliklinikkene
4.3.4 Produksjonsvolum og aktivitetsgrunnlag
Aktivitetsforutsettingene danner grunnlag for kapasitetsberegningen som omregnes i
dagplasser, polikliniske standardrom og kliniske spesialrom. Basert på de anvendte
arealstandarder fremkommer den arealramme som skal legges til grunn for
romprogrammeringen.
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4.4

Delfunksjon 3 – Døgnbehandling

Døgnbehandling består av følgende funksjonsområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sengeområder Observasjon
Sengeområder Normalseng inkludert barsel
Sengeområder Barn
Sengeområder rehabilitering
Lettere sengeavdeling («hotellsenger»)
Intermediær senger
Intensiv
Nyfødt intensiv
Fødestuer

Figur 6 Erfaringsbasert flyt og overordnede delområder i sengeområde

4.4.1 Arealramme og grensesnitt Ullandhaug / Våland
I BT1 er det i forprosjektfasen plalagt for 657 senger og 18 fødestuer. All døgnbehandling
inkluderes i 1. byggetrinn i nybygg, med unntak av rehabiliteringssenger som fortsatt vil være
igjen på Lassa.
Foreslått fordeling av senger:

Døgnbehandling
Senger Observasjon
Normalseng /inkl barsel
Senger barn
Senger rehabilitering
Intermediærsenger
Intensiv
Nyfødtintensiv
Fødestuer

Antall
50
508
32
17
24
20
23
18

Antall BT1
50
508
32
24
20
23
18

Arealnorm
30
30
37
31
35
40
43
50

Tabell 3 Døgnbehandling BT1

4.4.2 Sengeområde observasjon
Enheten skal kunne observere og behandle pasienter innkommet via akuttmottaket for
diagnose, avklaring og behandling. Observasjonsenheten er et tilbud til pasienter med behov
for forlenget observasjons- og behandlingstid før hjemreise, eller når det er behov for
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observasjonstid før beslutning om innleggelse kan fattes. Hensikten med observasjon er å
behandle pasienter med antatt kort liggetid. De får en rask og effektiv utredning og
behandling. Antall innleggelser i ordinære sengeposter utenom ordinær arbeidstid kan da
reduseres.
Sortering av pasienter fra akuttmottak til observasjonsposten vil være avgjørende for
innleggelse av «rett» pasient. Sengene i enheten skal benyttes av det fagområdet som har
behov og ikke eies av ulike fagområder.
Avdelingen har hatt hovedansvaret for pasienter som innlegges pga. forgiftninger/
rusproblematikk, med behov for somatiske observasjoner før evt. psykiatrisk vurdering.
Enkelte av disse pasientene kan være utagerende. Det må derfor planlegges for
sikkerhetstiltak både for denne pasientgruppen, medpasienter og ansatte.
Nærhetsbehov
Avdelingen bør plasseres i nærhet av akuttmottak. Sengene organiseres i sengetun, etter
samme prinsipper som standard sengeområder. Alle sengene bør være samlet for å sikre
effektiv drift både i forhold til areal og ressurser.
Observasjonsenheten bør være organisert sammen med akuttmottak, slik at pleiepersonalet
kan alternere mellom mottak og observasjonsenhet.
Avgrensning
Avklarte pasienter i observasjonsenheten flyttes videre inn i sykehuset hvis behov for
innleggelse etter 1 døgn, eller skrives ut til et annet omsorgsnivå som f.eks.
kommunehelsetjenesten eller hjem.
Pasientforløp- og arbeidsprosess perspektiv
Pasientene skal i all hovedsak være nyinnlagte. Behandlingen skal være rask og effektiv.
Utskriving skal finne sted innen 1 døgn enten til hjemmet eller til annen enhet i sykehuset.
Pasienter som det viser seg i ettertid har behov for videre utredning/ oppfølging flyttes
raskest mulig til spesialavdeling med nødvendig kompetanse. Målet er at 70 % av
pasientene blir utskrevet til hjem eller annen institusjon etter oppholdet ved
observasjonsenheten.
I den nasjonale veilederen for organisering og drift av somatiske akuttmottak, blir det henvist
til en studie gjort ved St. Olavs Hospital i Trondheim i 2010. Fra rapporten heter det:
«pasienter som ble antatt å ha behov for en kort innleggelse, randomisert til henholdsvis
observasjonsenhet og tradisjonell sengeenhet. Resultatene viste at det var signifikant kortere
liggetid i en observasjonsenhet for sammenlignbare grupper/ problemstillinger. Det var en
høyere ressursbruk pr. pasient for pasienter ved observasjonsenheten. Innsatsen knyttet til
den enkelte pasient var således mer intensiv ved observasjonsenheten. Den kortere
liggetiden førte ikke til økt antall reinnleggelser for denne gruppen».
4.4.3 Sengeområde normalsenger inkl. barsel

Normalsenger
Funksjoner og oppgaver
Sengeområdene skal være generelle og ivareta forskjellige pasienter i ulik alder, med
sykdommer av ulik art og alvorlighetsgrad. Sengeområdet skal dekke pasientens behov for
aktivitet, søvn og hvile, ernæring, privatliv og sosial kontakt. I tillegg vil det til en viss grad
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foregå diagnostikk, behandling, dokumentasjon og treningsaktiviteter av en type som lar seg
utføre innenfor sengeområdet.
For å få en optimal flyt og arbeidsprosess er det viktig at felles støtterom som desinfeksjon,
lager mv. plasseres sentralt i de enkelte avdelingene.
Under gis en kort beskrivelse av de ulike fagområdenes oppgaver og funksjoner og
nærhetsbeskrivelse:
Gynekologi
Ytterligere overføring til dagkirurgi ventes, men med ca. 80 % fasttrackforløp er mye allerede
hentet ut. Befolkningsvekst og eldrebølge vil øke behovet for behandling mens ikkeoperative behandlingsmuligheter kan virke motsatt. Veltilpassede lokaler vil gi bedre
utnyttelse av personalet. Eldrebølge og fedmebølge ventes å gi økning i endometriecancer,
mens HPV vaksinen og screening kan minske ressursbruken ved dysplasi og cervixcancer.
Rask diagnostikk ved kreftmistanke er et krav som forutsetter at lokalitetene gir god flyt.
Pasientene lever lenger med utbredt kreftsykdom med behov for komplisert behandling. Det
gynekologiske fagmiljøet ønsker å utvikle ytterligere samarbeid om palliativ og terminal
omsorg i primærhelsetjenesten.
Nærhetsbehov
Avdelingen har behov for nærhet til gynekologisk poliklinikk, fødepoliklinikk,
barselavdelingen, ABK poliklinikk, operasjons og overvåkingsavdeling.
Bryst endokrin kirurgisk seksjon (poliklinikk)
Avdelingen tilbyr behandling til pasienter med sykdomsproblemstilling i bryst – og
skjoldbrusk/ biskjoldbruskkjertelen, dvs. pasienter med cancer mamma, struma og lidelser i
biskjoldbruskkjertelen. Seksjonen samarbeider tett med Brystdiagnostisk senter og plastikkkirurgisk avdeling. Hoveddelen av avdelingens pasienter blir behandlet dagkirurgisk.
Nærhetsbehov
Avdelingen har behov for nærhet til operasjon, dagkirurgi, kreftavdeling, plastkirurgi og
poliklinikk.
Gastrokirurgi
Omfatter både elektive og øyeblikkelig hjelp innleggelser, og behandler sykdommer i nedre
og øvre del av mage- og tarmregionen. En stor del av pasientene har en kreftdiagnose.
Colorektal cancer er den krefttypen som øker aller mest i befolkningen, og alle disse trenger
utredning. Det er ønskelig å få til en samlokalisering av medisinsk og kirurgisk
gastroenterologi i et felles senter i framtiden.
Nærhetsbehov
Avdelingen har behov for nærhet til operasjon, poliklinikk, røntgen, gastrolab og
gastromedisin.
Kar/thorax
Kar/thorax avdelingen behandler pasienter med kirurgiske lidelser tilknyttet blodårer og
lunge. Typiske kirurgiske inngrep er AV fistel, TEA, variceoperasjoner, bypassoperasjoner,
pulmectomi og akutte og planlagte aortaaneurismer. Planlagte operasjoner for
aortaaneurisme utføres både som åpen kirurgi og som EVAR (Endovascular aneurisme
repair).
Nærhetsbehov
Avdelingen har behov for nærhet til poliklinikk, operasjon inkl. hybrid operasjonsstuer,
dagkirurgi og røntgen.
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Urologi
Tilbyr undersøkelse, behandling, operasjon og oppfølging av pasienter med urologiske
lidelser (kirurgiske lidelser i urinveiene). Diagnosene er mange, som f.eks. benign
prostatahyperplasi, urolithiasis, urethrastrictur og hydronefrose, men til enhver tid er det over
50 % cancerpasienter.
Nærhetsbehov
Avdelingen har behov for nærhet til operasjon, dagkirurgi, poliklinikk, røntgen og kirurgiske
fag som mage/tarm, kar/thorax og gynekologi samt medisinske fag som kreft og nefrologi.
Ortopedi
Ortopedisk sengeområde for inneliggende pasienter og for observasjon. Virksomheten
omfatter også en stor poliklinisk aktivitet og en sykepleiedrevet poliklinikk med nærhet til
ortopedisk sengeområde, i forhold til kontroll og oppfølging av proteseopererte pasienter.
Virksomheten dekker hele det ortopediske fagfeltet unntatt behandling av sarkomer og
skolioser. Ortopedi samarbeider med plastiskkirurgi om deler av håndkirurgien, poliklinikk,
oppvåking og operasjon.
Nærhetsbehov
Avdelingen har behov for nærhet til poliklinikk, oppvåking og operasjon.
Nevrologi, Nevrofysiologi, Nevrokirurgi (Nevrosenteret)
Nevrosenteret omfatter nevrologi, nevrokirurgi og klinisk nevrofysiologi. Nevrologi er
undersøkelse, diagnose, behandling og etterbehandling av forstyrrelser i nervesystemet.
Slagposten utreder og behandler pasienter med hjerneslag både akutt og senere i forløpet
Nevrofysiologiene utfører spesialiserte supplerende undersøkelser av nervesystemet,
inklusive EEG og EMG.
Nevrokirurgi er et lite område ved Helse Stavanger HF, men en av de største i Nord-Europa
med tanke på utprøving og innleggelse av ryggmargsstimulatorer for diverse
smertetilstander. Det er døgnberedskap for pasienter med hode- og nakkeskader, og for
pasienter som skal opereres for blødninger i hjernen. Nevrokirurgi og nevrologi har behov for
tilgang til intervensjonsstuekapasitet i tillegg til operasjonsstuekapasitet.
Nærhetsbehov
Nevrologi har behov for nærhet til nevrokirurgi, kardiologisk poliklinikk, geriatri, MR/CT.
Nevrokirurgi har behov for nærhet til nevrologi, oppvåkning, nevrologisk poliklinikk og
røntgen.
Plastikkirurgi
Plastikk og håndkirurgi er en formgivende rekonstruktiv kirurgisk spesialitet med hensikt å
gjenvinne normale forhold ved deformiteter og/ eller defekter. Slike tilstander kan være
medfødte misdannelser, eller de kan være forårsaket av skader eller av sykelige prosesser
som infeksjoner, perifere sirkulasjonsforstyrrelser og svulster. Både rekonstruksjoner og
håndkirurgi inngår i Plastikk- og håndkirurgisk virksomhet. Plastikk omfatter også behandling
av hudkreft (inkludert føflekkreft) og en del akutte infeksjonstilstander.
Nærhetsbehov
Plast har behov for nærhet til operasjon, poliklinikk, ergoterapi, post, dag kirurgi og infeksjon.
Øre, nese og halssykdommer (ØNH)
Innen ØNH behandles alle vanlige lidelser innen fagområdet øre-nese-hals. Det tilbys både
konsultasjoner, utredning og konservativ og kirurgisk behandling. Det utføres mindre
kirurgiske inngrep som mandeloperasjoner, dreninnleggelser og polyppfjerning,
neseoperasjoner og små inngrep med lokal bedøvelse. Det utføres også større øre-neseHelse Stavanger HF
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hals-operasjoner som ørekirurgi, kirurgi av spyttkjertler, halskirurgi og nese-/
bihuleoperasjoner.
Nærhetsbehov
Avdelingen har behov for nærhet til operasjon, poliklinikk, hørselssentralen og oralkirurgi. Det
vil være gunstig, med nærhet til plastikkirurgi og øye.
Øye
For øye tilbys de fleste diagnostiske undersøkelser og kirurgiske behandlinger innen
øyefaget. Med unntak av når pasienten har akutte skader er det nødvendig med henvisning
fra øyespesialist eller fastlege. Det utføres de vanligste inngrep på øyet, som for eksempel
grå og grønn stær, skjeling, lidelser i netthinnen og forandringer i skarpsynsområdet.
Behandling utføres i hovedsak poliklinisk / som dagbehandling.
Nærhetsbehov
Øye har behov for nærhet til øyepoliklinikk og operasjon.
Avdeling for blod og kreftsykdommer (ABK)
Avdelingen er fylkets spesialavdeling for diagnostikk, behandling, utredning, pleie og omsorg
ved blod- og kreftsykdommer, i samarbeid med Helse Bergen og Helse Fonna.
Hovedoppgaven er ikke-kirurgisk behandling (cellegift, immunterapi og/ eller annen
medikamentell behandling), strålebehandling samt lindrende behandling.
For å styrke arbeidet med lindrende behandling og omsorg ved livets slutt har avdelingen
etablert et Mobilt Palliativt Team (MPT), en tverrfaglig gruppe som bidrar med råd og
veiledning innen lindrende behandling for pasienter med alvorlig sykdom. Teamet gir tilbud til
pasienter både i og utenfor sykehus i Helse Stavangers opptaksområde. En liten enhet
palliative senger i tilknytning til onkologisk sengepost er etablert.
Nærhetsbehov
Avdelingen har behov for nærhet mellom sengeområdene samme fagfelt, poliklinikkene,
dagområde, kjemoterapi, stråleterapi, akuttmottak, hjerteovervåkning, intensiv, røntgen, CT,
PET og MR.
Palliativt senter
Helse Stavanger har etablert et palliativt senter som egen seksjon under ABK bestående av
Mobilt Palliativt Team (MPT) og et sengeområde (palliativ enhet). Senteret driver intensiv
utredning og behandling av pasienter med svært vanskelige og sammensatte
problemstillinger.
Det vises til prosjektrapport «Etablering av palliativ enhet ved Helse Stavanger HF» datert
12.12.12 der det iht. «Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer i palliasjon» anbefales
etablering av 6 senger med døgnkontinuerlig drift samt prosjektrapport «Etablering av et
palliativt senter med en palliativ enhet» datert 11.4.2014.
Nærhetsbehov
Enheten har behov for nærhet til Mobilt Palliativt Team, onkologisk seksjon,
strålebehandling, røntgen og smertepoliklinikk.
Endokrinologisk medisin
Avdelingens primære pasientforløp omhandler pasienter med diabetes, sykdommer omkring
thyroidea, osteoporose og hypofyse/binyre/gonader.
Nærhetsbehov
Avdelingen har behov for nærhet til poliklinikk, nefrologi, akuttmottak, intensiv og røntgen.
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Gastromedisin
Gastroenterologisk seksjon behandler pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet. De
vanligste tilstandene er undersøkelse og behandling relatert til blødninger og
betennelsestilstander. En annen viktig del av virksomheten er undersøkelser ved mistanke
om kreftsykdom. Avdelingen behandler også ulike leversykdommer som hepatitt A, B og C,
alkoholisk leverchirrose og betennelse i bukspyttkjertel og gallegang. I behandling av noen
av tilstandene gjøres ERCP.
Nærhetsbehov
Avdelingen har behov for nærhet til poliklinikk, akuttmottak, intensiv, isolater, gastrokirurgisk
avdeling og røntgen.
Geriatrisk medisin
Avdelingen har særlig kompetanse innen demensutredning/ kognitiv utredning,
funksjonskartlegging og funksjonstrening, førerkortvurdering, osteoporose og generelle
geriatriske problemstillinger som urininkontinens, ernæring, polyfarmasi, falltendens og akutt
forvirring.
Nærhetsbehov
Avdelingen har behov for nærhet til poliklinikk, ortopedisk, nevrologisk, psykiatrisk avdeling.
Infeksjonsmedisin
Avdelingen utreder og behandler pasienter med infeksjons- og andre indremedisinske
sykdommer, som lungebetennelse, urinveisinfeksjon, hjernehinnebetennelse og diverse
hudinfeksjoner.
Mange av pasientene har behov for isolering på grunn av smitterisiko.
Nærhetsbehov
Avdelingen har behov for nærhet til isolater, akuttmottak, intensiv, poliklinikk, røntgen og
plastikkirurgi.
Klinisk Immunologi
Seksjon for klinisk immunologi utreder og behandler pasienter med kroniske sykdommer i
immunforsvaret (”immunopatier”), vaskulitter, og andre systemisk pregede inflammatoriske
sykdommer.
Nærhetsbehov
Avdelingen har behov for nærhet til nefrologisk, endokrinologisk, poliklinikk og evt. fremtidig
reumatologi.
Lungemedisin
Avdelingen tilbyr diagnostikk, behandling, rehabilitering og forebygging av sykdommer i
respirasjonsorganene. KOLS og lungekreft er de største sykdomsgruppene. Avdelingen har
egen intermediærenhet for dårlige KOLS pasienter som trenger pustestøtte.
Nærhetsbehov
Avdelingen har behov for nærhet til poliklinikk, akuttmottak, intensiv, isolater, røntgen.
Nefrologisk medisin
Avdelingen diagnostiserer og behandler pasienter med akutte og kroniske nyresykdommer.
Kjennetegnet for nefrologi er at mange pasienter har lange, ofte, livslange forløp med mange
års kontroll og behandling. Dialysebehandling pga. terminal nyresvikt, evt.
nyretransplantasjon og etterfølgende ambulant kontroll. Sengeposten utreder og behandler
pasienter med kjent eller mistenkt nyresykdom. I tillegg behandles og utredes pasienter med
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sekundær og behandlingsresistent blodtrykk, elektrolyttforstyrrelser og syre/base
forstyrrelser.
Nærhetsbehov
Avdelingen har behov for nærhet til dialyseavdelingen, poliklinikk, endokrinologisk
immunologisk, intensiv, akuttmottak og røntgen.
Kardiologi
Kardiologisk sengepost har hovedvekt på behandling og utredning av hjertepasienter.
Aktuelle diagnoser er angina, hjerteinfarkt og hjertesvikt. Vi har også behandling av pasienter
med hjerterytmeproblemer, og utredning av pasienter med synkope (besvimelsesanfall).
Pasienter som har blitt hjerteoperert blir overflyttet til oss fra Haukeland sykehus og fra
Feiringklinikken.
Nærhetsbehov
Avdelingen har behov for nærhet til poliklinikk, intervensjon, intensiv, intermediær og
røntgen.
Føde / barsel
Barselsenger følger samme prinsipp som øvrige normalsenger.
Nærhetsbehov
Alle føde/ barselpostene må plasseres i umiddelbar nærhet til hverandre og til
fødepoliklinikken. Føderommene må ha nærhet til hastesectiostuen på
operasjonsavdelingen, til postoperativ overvåkning, intensiv og laboratorietjenester. I tillegg
har føde / barselposter og nyfødtintensiv nærhetsbehov til hverandre.
4.4.4 Sengeområde barn
Funksjoner og oppgaver
I det nye sykehuset skal det etableres et barnesenter for alle somatiske barn i alderen 0 til 18
år. Også kirurgiske barn som primært skal behandles av kirurg skal innlegges på
barneavdelingen.
Barn er definert opp til 18 år og har egne retningslinjer for opphold på sykehus. Barn som
innlegges på sykehus har rett på å ha en forelder med, samt krav på undervisning og
aktivisering, jf. Pasientrettighetsloven § 6.
På sengepostene er det mottak for akutte (ca. 85 % øyeblikkelig hjelp pasienter) og elektive
innleggelser for medisinske barn, samt poliklinisk virksomhet og hjemmesykehus.
Undervisning, leke og aktivitetstilbud:
Barneklinikken plikter å tilby undervisning til pasienter i grunnskolen og videregående
opplæring. Primærfunksjonen er undervisning individuelt og i små grupper. Det er behov for
rom til både førskolebarn, skolebarn og ungdom, herav et større rom som kan deles i to ved
behov. Det må være plass til seng i rommet, samt rullestol og andre hjelpemidler.
Mulighet for enkel matlaging/ kjøkkenkrok i undervisningsarealene.
Nærhetsbehov
• Sengeområde barn har nærhetsbehov til klinikkens øvrige enheter
• Sengeområde barn nærhetsbehov til serviceavdeling som laboratoriet, røntgen,
gastro mm.
• Sengeområde barn har nærhetsbehov til barnepoliklinikken
• Sengeområde barn har nærhetsbehov til skole
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4.4.5 Sengeområde rehabilitering
Sengeområde rehabilitering omtales ikke her da sengeområdet ikke er prioritert i BT1, og vil
derfor fortsatt ligge på Lassa sammen med annen virksomhet innen rehabilitering.
4.4.6 Intermediærsenger
Funksjoner og oppgaver
En intermediærenhet kan behandle pasienter med organsvikt i ett organsystem (f.eks. en
hjerteovervåkingsavdeling, en lungeenhet for maskeventilasjon (Non-invasiv ventilasjon; NIV
eller palliativt senter). Enheten kan tilby bedre og mer avansert overvåking, pleie og
behandling enn en vanlig sengeavdeling, men lavere enn en intensivenhet. Enheten kan
også tjene som observasjonspost for pasienter med akutte alvorlige tilstander. Slike enheter
kan også lette utskrivning og sikre oppfølging av intensivpasienter før de overføres til
rehabilitering eller sengepost («step-down units»). Den viktigste forskjellen i forhold til en
intensivenhet er at en intermediærenhet ikke tilbyr endotrakeal intubasjon og
respiratorbehandling, men f.eks. kan tilby NIV. (Rapport Norsk anestesiologi forening og NSF
landsgruppe av intensivsykepleie 15.11.14). Intermediærsengene anbefales å samles i
sengetun etter samme prinsipp som standard sengeområder
Nærhetsbehov
Intermediærenheter bør plasseres ved siden av eller direkte over intensiv. Andre avdelinger
med nærhetsbehov til intermediærsenger er kardiologisk, lunge sengepost, akuttmottak,
operasjon og røntgen.
Avgrensning
Pasienter med svikt i et organsystem. Avdelingen tilbyr ikke endotrakeal behandling. Liggetid
1 – 3 døgn, ikke rehabilitering.
Pasientforløp- og arbeidsprosess perspektiv
Intermediærenheter kan motta pasienter fra akuttmottak, sengeposter, poliklinikk/
dagområder, operasjon og intensiv. Det er pasientens tilstand og behov for overvåking og
behandling som vil være styrende.
Funksjonsstandardrom
Enheten er planlagt på samme måte som de øvrige sengeområdene. Som oftest har enheten
pasienter med behov for en del hjelpemidler, Arealtillegget på 7 m2 pr rom dekker dette.
Det bør tas høyde for at en del plasskrevende utstyr, som overvåkingsutstyr, utstyr for å
kunne gi respirasjonsstøtte, maskeventilering, optiflow samt utstyr for mobilisering.
(Pasientheis, prekestol, rullator) skal inn i disse rommene.
4.4.7 Intensiv inkludert barneintensiv
Funksjoner og oppgaver
Intensivvirksomhet er definert som den systematiske organisering av diagnose, behandling,
pleie og omsorg av pasienter med akutte livstruende sykdommer kjennetegnet av potensielt
reversibel svikt i vitale organsystemer som skjer i intensivenhetene på landets sykehus.
Formålet med intensivvirksomheten er å sikre restituering av organfunksjonene på en slik
måte at livet videre blir leveverdig sett fra pasientens synsvinkel. (Retningslinjer for intensiv
virksomhet i Norge, okt.2014).
En intensivenhet er teknisk utstyrt til å behandle pasienter med svikt i et eller flere
organsystemer, hvorav respirasjonssvikt er den vanligste. Intensivenheten er bemannet med
spesialutdannet personell og er bemanningskrevende.
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I en intensivenhet er det behov for å ha god oversikt over pasientsengene for å kunne yte
hjelp når akuttsituasjoner oppstår. En kan tenke seg enheten inndelt i 2 – 3 tun, med 8 – 12
senger knyttet til hvert tun. Hvert tun vil da måtte ha hver sitt bemanningsteam med lege/
sykepleiere. Det finnes antagelig mange løsninger hvorav en kan være utformet som en halv
sirkel med pasient rommene vendt mot en vaktsentral og støtterom, lager plassert bak
sengerommene. Enkelte intensivavdelinger i utlandet er utformet slik.
Barneintensiv
Barneintensiv er en del av intensiv. Barneavdelingen tar hånd om de nyfødte
intensivpasientene. Det pågår en drøfting om en grense på opptil 12 måneder (alder ikke
avklart).
Nærhetsbehov
Det bør være horisontal tilgang på vitale sykehusstrukturer som: Operasjonsstue, isolater,
Akuttmottak, Diagnostikk (røntgen, CT, MR etc.), Intervensjon (kat-lab / endoskopi mm).
Avgrensning
Intensiv er forbeholdt pasienter med svikt i et eller flere organsystemer, hvorav
respirasjonssvikt er den vanligste. De fleste pasientene er respiratorkrevende.
Pasienter med non-invasiv ventilasjonsstøtte (maske) kan behandles ved intermediærenhet.
Medisinsk overvåking omfatter medisinske ressurskrevende pasienter, som ikke trenger
respirator, men hjerteovervåkning. Den største gruppen er hjertepasienter, men også
pasienter med diabetes (ketoacidose), meningitt/ encefalitt.
4.4.8 Nyfødtintensiv
Funksjoner og oppgaver
Nyfødtintensiv er en del av barneklinikken og innrettes med henblikk på intensiv overvåking
og behandling av neonatalpasienter.
Virksomhetsbeskrivelse og grunnlag
Det er mest hensiktsmessig å tenke store barn for seg og nyfødtintensiv for seg pga.
smittehensyn. Premature, syke nyfødte skal skånes fra andre syke barn (infeksjonsbarn).
Det vil medføre at nyfødtintensiv og sengepost for barn må ha adskilte rom som skyllerom,
lager, kjøkken.
Hver post skal ha en barnestue for nyfødte som er for friske til å ligge på nyfødtintensiv, men
har behov for overvåkning, behandling og observasjon. Her foregår det også lysbehandling.
Barnestuen skal ligge i tilknytning til vaktrom med mulighet for plass til 5 barn under
behandling/ observasjon per enhet.
Det bør være foreldrerom vegg i vegg med overvåkningsrom for pasienter for tidlig tilknytting,
av smittehensyn bør det være egen inngang til foreldrerom.
Nærhetsbehov
• Til barneklinikkens øvrige enheter
• Laboratoriet, røntgen, gastro mm.
• Foreldrerom har nærhetsbehov til nyfødtintensiv sengene
• Nyfødtintensiv har nærhetsbehov til føde/ barsel
• Nyfødtintensiv har nærhetsbehov til operasjon og sectiostue
• Nyfødtintensiv og PICU har nærhetsbehov til hverandres funksjoner
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Produksjonsvolum/ aktivitetsgrunnlag og kapasitetsbehov (jf. HFP)
Nyfødtintensiv planlegges med 23 sengeplasser og inndeles i overvåkningsrom med plass til
intensiv/intermediærplasser, samt familierom. Det planlegges for 3 isolater med sluse.
Nyfødtintensiv har ambulerende sykepleietjeneste (NAST), inklusiv hjemsykehus, med behov
for arbeidsplass til 5 personer, samt stellebenk.
4.4.9 Funksjonsstandardrom
4.4.10 Fødestuer
Funksjoner og oppgaver
Der er beregnet 18 fødestuer i nytt sykehus som skal ivareta alle fødende kvinner.
Nærhetsbehov
• Føderommene har nærhetsbehov til sectiostuen i operasjonsavdelingen,
• Føde har nærhetsbehov til barselpostene, postoperativ overvåkning og intensiv
• Føderommene har nærhetsbehov til laboratorietjenester
• Føde/ barselpostene har nærhetsbehov til nyfødtintensiv
• Føde/ barselpostene har nærhetsbehov til grupperom for trening

4.5

Delfunksjon 4 – Operasjon og oppvåkning

DFP 4 operasjon og oppvåkning består av følgende funksjonsområder:
•
•
•
•

Operasjon døgn/dag
Utstyrslager og verksted
Oppvåkning/postoperativ
Sterilsentral

4.5.1 Arealramme og grensesnitt Ullandhaug/ Våland
Kapasitets- og arealrammen for DFP Operasjon og oppvåking er et resultat av de
fremskrevne aktiviteter innen operativ virksomhet for inneliggende pasienter, dagkirurgiske
inngrep og det henvises til HFP for nærmere spesifikasjon av aktivitetsforutsetningene.
Aktivitetsforutsetningene danner grunnlag for kapasitetsberegningen som omregnes til
operasjonsstuer. Av totalt 35 operasjonsstuer er 18 stuer, inkludert 1 tilrettelagt
intervensjonsstue, prioritert i første byggetrinn. Postoperativ enhet er beregnet med ca. 2
plasser pr. operasjonsstue. Den resterende operative virksomhet (dagkirurgi) vil være igjen
på Våland inntil senere byggetrinn, hvor målet er å samle all operativ virksomhet på
Ullandhaug. Videre beskrivelser omhandler kun prioritert areal første byggetrinn.
4.5.2 Virksomhetsbeskrivelse og grunnlag
Nedenfor beskrives hvert funksjonsområde overordnet mht. funksjoner, oppgaver,
avgrensning samt pasientforløp og arbeidsprosesser. I tillegg beskrives nærheter internt og
eksternt samt evt. funksjonsstandardrom og romprogram.
Kirurgiske fagområder tilbyr tjenester innenfor et bredt behandlingsområde som inkluderer
mange kirurgiske og ortopediske spesialiteter:
•
•

Gynekologi/obstetrikk
Gastroenterologisk kirurgi
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•
•
•
•
•
•
•

Nevrosenter
Hud
Øye
Øre- nese- hals
Ortopedi
Plastkirurgi
Kirurgi

Kontinuerlig utvikling og kvalitetssikring av pasientforløpene er nødvendig for å møte
morgendagens krav til både ressursbruk, arealutnyttelse og kostnadsnivå for
helsetjenestene. Omstillingene i de kirurgiske fagområder vil i tillegg til befolkningsvekst i stor
grad komme av nye behandlingsformer, døgn - dag, pre operativ poliklinikk og samme dags
innleggelser, “fasttrack-forløp" og teknologisk påvirkning av behandlingsformer (robotkirurgi,
intervensjon m.m.).
For kirurgiske områder vil det for de opererende fagene være Regional kirurgiplan som
særlig vil legge føringer for utviklingen. I planen legges det foreløpig opp til at Helse
Stavanger skal ha stor bredde i kirurgisk kreftbehandling, og det vurderes også et øket tilfang
av pasienter fra Fonnas befolkningsområde – for pasientgrupper innenfor lav-volum kreft.
Virksomhetsbeskrivelse
Innen det kirurgiske fagområdet anslås en økning i behandlingsvolum for de fleste
pasientgrupper. Kreftbehandling vil være en økende andel av kirurgisk virksomhet, og det er
lagt til grunn betydelige endringer i krav til ventetider og hastighet i utrednings og
behandlingsforløpene1. Dette krever større grad av tilgjengelighet i operasjon, patologi,
radiologi og laboratorietjenester, samt god tilgjengelighet og effektiv organisering av
tverrfaglig utredning og planlegging av forløpene.
Garderobefunksjoner for omkledning til grønt tøy inngår i funksjonsarealet for delfunksjonen,
mens øvrige garderobefasiliteter inngår i DFP 7: Ikke medisinsk service
4.5.3 Operasjon døgn og dag
Funksjon og oppgave
«Operasjon inneliggende» omfatter inneliggende pasienter som er henvist til kirurgisk eller
radiologisk pasientbehandling/ intervensjon. Her ivaretar ulike faggrupper de
arbeidsprosesser som er nødvendig for at pasientbehandlingen kan gjennomføres.
Pasientforløp inneliggende pasienter
Elektive pasienter vurderes for kirurgi på kirurgisk poliklinikk og henvises deretter til
vurdering på anestesiologisk poliklinikk.
Operasjonsdagen klargjøres pasienten på sengeposten. Personalet bringer pasienten til en
ventehall som har arbeidsstasjon med PC for kontroll av elektroniske pasientopplysninger og
hvor man starter innledende samtaler, vurderinger og enkle innledende prosedyrer.
Trender kan tyde på at noen inneliggende pasienter i fremtiden vil kunne møte opp direkte i
ventehallområdet på operasjonsdagen. Det må i så fall settes av areal for mottak av slike
pasienter inkludert garderober, WC, dusj etc. til dette formålet.
1

«Cancer in Norway 2011» Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, Tabell 9a og 9b “Number of new
cases by primary site and year, 2002-2011” Oslo, Kreftregisteret, august 2013.
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Fra ventehallen kjøres pasienten direkte inn på operasjonsstuen hvor anestesi innledes eller
til et forberedelsesrom for anestesi. Et forberedelsesrom vil være aktuelt dersom pasienten
skal ha en type lokalanestesi eller nerveblokade som trenger noe tid før effekt oppnås. Etter
endt inngrep kjøres pasienten til postanestetisk overvåkning.
Intern nærhet og arealbehov
Det foreslås at operasjonsstuene deles inn i driftsenheter på 8 operasjonsstuer. Enhetene
utformes med forsyningskorridorer adskilt fra pasienttransporten. Mellom stuene legges
oppdekkingsrom. Det anbefales at operasjonsstuene skal ha direkte eller indirekte tilgang til
dagslys.
Hybridstuen inkluderes i operasjonsavdelingen og kan med fordel grense til de øvrige
radiologiske intervensjonsstuer. Dette for bedre sambruk av personell, flyttbart utstyr,
utstyrslager og observasjonssenger. Da denne stuen vil være viktig i traumebehandling bør
det også være nærhet til akuttmottak.
Ventehall, garderober, dusj, WC, og møterom kan, avhengig av kort avstand og
tilgjengelighet fra driftsenhetene, være fellesareal.
Enkelte lagre kan være fellesareal, avhengig av utformingen på enhetene og hvordan
sykehusets fremtidige vareforsyning fungerer.
Driftsenheter kan ha felles medisinrom, forutsatt at avstanden til operasjonsstuene er
akseptabel.
Hver driftsenhet må ha areal for lett tilgjengelig akuttutstyr.
Sectiostuene må være tilknyttet behandlingsrom for asfyksi, og hybridstuen må være
tilknyttet operatør og datarom.
Illustrasjon under viser oppbygging av en operasjonsenhet med 8 operasjonsstuer.

Figur 7 Pasient/ arbeidsflyt operasjon
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Ekstern nærhet til «operasjon inneliggende»
Postoperativ må ligge i nær tilknytning til operasjonsavdelingen. Det må være enkel tilgang til
intensivavdelingen. Dette er viktig for pasientsikkerhet og effektive arbeidsprosesser.
Fødeavdelingen må ha enkel adgang til operasjonsavdelingen fra samme plan.
4.5.4 Pre og postoperativ/Oppvåking
Funksjoner og oppgaver
En pre/ postoperativ / oppvåkings avdeling er en avdeling som tar imot pasienter for
overvåking, smertebehandling og normalisering av vitale funksjoner etter kirurgi og anestesi.
Pasientens opphold i avdelingen vil vare fra ½ time til noen dager, alt etter hvor omfattende
den anestesiologiske og kirurgiske behandlingen har vært, og hvor fort pasientens tilstand
stabiliseres. Noen kan ha behov for noen timer til et døgn på respirator. Rask pasientflyt, og
arbeidet er komplekst med varierende situasjoner som skifter raskt.
Pasientgruppen er fra alle aldersgrupper. Dette må det tas hensyn til i forbindelse med
utforming av avdelingen. Barn trenger å ha pårørende hos seg.
Tendensen er at flere inneliggende operative pasienter har et komplekst sykdomsbilde, noe
som medfører at de trenger høyere grad av overvåking og av den grunn har behov for lengre
overvåkingstid.
Avgrensning
Pre- og postoperative senger og evt. oppvåking for intervensjon/ hybridsenger kan være i
samme avdeling.
Pre og postoperativ enhet plasseres i nærhet til arealer for operasjonsavdelingen.
Pasientforløp- og arbeidsprosess perspektiv
Det er beregnet et behov for ca. 2 oppvåkningsplasser pr. operasjonsstue.
Det ideelle vil være å dele disse i mindre enheter, med nærhet til hverandre. Større enheter
vil medføre økende grad av støy. Hver enhet kan bestå av 2 store saler med 6 postoperative
plasser, der det er mulighet for skillevegger, der en om behov kan lage mindre stuer. Det må
også tas hensyn til behov for isolering av smittepasienter.
Det ideelle er om hver enhet har en overvåkingssentral i midten.
En kan planlegge at det er kun en av enhetene som har åpent hele døgnet samt helg og
høytid
Nærhet ekstern
Pre/postoperativ/oppvåking og intensivavdelingen må ligge i nær tilknytning til
operasjonsavdelingen. Dette vil ha betydning både for pasientsikkerhet og effektive
arbeidsprosesser.
Fødeavdelingen må ligge nære operasjonsavdelingen.
Arealer for anestesitjenester bør samles mest mulig slik at fordelingen av personalressurser
blir effektiv og fleksibel.
Kontorfunksjoner/personalrom
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Anestesi og operasjonspersonell med fag og lederansvar må ha kontorplasser. Deres
administrative arbeidsoppgave kombineres ofte med pasientbehandling.
Annet personell i operasjonsavdelingen vil ha behov for kontorplasser til gjennomgang av
pasientdata, forberedelse av undervisning, tilgang til faglitteratur etc. Dette kombineres med
pasientarbeid og må derfor ligge i operasjonsavdelingen. Dette gjelder for alle faggrupper.
4.5.5 Sterilsentral
Funksjoner og oppgaver
Prosessen med å produsere, håndtere og distribuere sterile produkter i en helseinstitusjon
kalles ofte sterilforsyningskjeden:

Figur 8 Sterilforsyningskjeden

Ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd, og det er derfor viktig å sikre at produksjon,
oppbevaring, håndtering og distribusjon av sterilt utstyr gjennomføres på en optimal måte, og
at ressursene nyttes best mulig. Hvert ledd i sterilforsyningskjeden består av en rekke
delprosesser, som krever faglig kompetanse og valg av anerkjente metoder.
Sterilsentralen utgjør et viktig infeksjonsforebyggende tiltak, og er en del av den totale
sterilforsyningskjeden ved sykehuset. Sterilsentralens hovedoppgave er å forsyne sykehuset
med egenprodusert sterilt flergangsutstyr til ulike kirurgiske inngrep, og til andre prosedyrer
som krever sterilt utstyr.
Det mest benyttede designkonsept ved design av sterilsentraler, er 3 soner, og 2 barrierer.

Figur 9 Soneinndeling av sterilsentral

Ved å benytte dette designet, kan man sikre riktige arbeidsrutiner, og unngå feil måter å
arbeide på. Fysisk separasjon av de 3 sonene minimerer risikoen for at rengjort godt
kontamineres på nytt av personalet, samt at man unngår sammenblanding av rent og sterilt
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gods. Dette blir ofte gjennomført som en sirkulær prosess, som er avbrutt av fysiske barrierer
for å hindre krysskontaminasjon Dette kan illustreres ved hjelp av denne tegningen, som
viser de kirurgiske instrumentenes gang gjennom prosessen:

Figur 10 Ideell arbeidsrutine for behandling av sterilt gods

For å få et godt resultat på steriliseringsprosessen, er man avhengig av at instrumentene er
grundig rengjort og desinfisert. Ved å spre denne jobben på mange ulike brukere har man
ikke kontroll på denne prosessen lenger, og vaskeprosessen kan ikke dokumenteres og
valideres. Man har heller ikke kontroll på at transporten av de rengjorte og desinfiserte
instrumentene fra vaskemaskinen til sterilsentralen gjøres på en forskriftsmessig måte, og
opplæring av brukere, kontroll og rengjøring av instrumentvaskemaskinene blir en nærmest
uoverkommelig oppgave. Ved å samle alle instrumentvaskemaskiner i sterilsentralen, og la
brukte instrumenter bli fraktet til sterilsentralen for vask blir denne prosessen utført av
personell med rett kompetanse, man har kontroll på at vaskemaskinene er i forskriftsmessig
stand, og hele prosessen kan dokumenteres. All rengjøring av sterilt sirkulasjonsgods bør
derfor utføres i sterilsentralen, men det bør avsettes areal for desinfeksjon og nødautoklavering i tilknytning til operasjonsstuene
Arbeidet på en sterilsentral kan være tungt og rutinepreget. Ved planlegging av nye
sterilsentraler bør en derfor forsøke å automatisere flest mulig prosesser, både ut i fra et
HMS synspunkt, men også med tanke på effektivisering og standardisering av oppgaver.
Inn- og utlasting av vaskemaskiner og autoklaver er oppgaver som med fordel kan
automatiseres.
4.5.6 Nærhetsbehov
Sterilsentral plasseres med nærhet til operasjon og varemottak/sentrallager. Sterilsentralen
vil da kunne benytte de samme transport- og logistikkløsninger som planlegges i forhold til
transport av engangsartikler fra sentrallageret til alle avdelinger på sykehuset. Sterilsentralen
vil da også ha en god plassering i forhold til transport av gods inn til og ut i fra sterilsentralen,
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noe som kan være en fordel dersom sterilsentralen ønsker å selge sine tjenester til f.eks.
private sykehus og kommunehelsetjenesten, legekontor, tannlegekontor osv., samtidig som
man er sikret at låneinstrumenter, nye instrumenter osv. kan leveres til sterilsentralen på en
enkel måte. Sterilsentralen vil da også være sikret enkel tilgang på engangsmateriell fra
sentrallageret til bruk i f.eks. prosedyrevogner.

4.6

Delfunksjon 5 – Medisinsk service

Delfunksjon 5 – Medisinsk service består av følgende funksjonsområder:
•
•
•
•
•

Bildediagnostikk
Nucleærmedisin / PET
Intervensjonslaboratorier
Stråleterapi
Terapiavdeling (fysioterapi, ergoterapi, logopedi, sosionomtjeneste) og klinisk
ernæringsfysiologi

Figur 11 Funksjons- og avdelingsnærhet

4.6.1 Arealramme og grensesnitt Ullandhaug/ Våland
I forprosjektfasen er det gjort ny aktivitetsframskriving for bildediagnostikk som viser et
høyere forventet aktivitetsnivå. Totalt antall modaliteter for bildediagnostikk er endret fra 30 til
34 i HFP versjon 2.0, og ca. 40 % er planlagt med til byggetrinn 1.
Tabellen under viser fordeling av modaliteter bildediagnostikk totalt og BT 1:
Type
bildediagnostikk
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CT

3

7

3

Gjen.lysn.lab

1

2

1

INT

2

3

3

Mammografi

2

2

0

Mammo screening

2

0

MR

2
5

6

3

NM (PET +
spectCT)

3

3

0

RG

6

8

2

UL

8

4

3

Totalt

32

37

15

Tabell 4 Type og antall modaliteter BT1

4.6.2 Virksomhetsbeskrivelse og grunnlag
I det følgende beskrives funksjoner og oppgaver, arbeidsprosesser, nærhetsbehov,
avgrensninger og romprogram for de ulike funksjonsområder innen delfunksjonen Medisinsk
service.
4.6.3 Bildediagnostikk

Funksjoner og oppgaver
Bildediagnostikk omfatter konvensjonell røntgen, gjennomlysning, ultralyd, CT, MR og
mammografi. Ca. 60 % av virksomheten er elektiv. Virksomheten foregår pr. i dag ved ulike
lokasjoner; på Våland, i Hillevåg, på Sandnes og i Egersund. Mammografiscreening foregår
på Stavanger sykehus, mens klinisk mammografi ligger i Senter for dagkirurgi og
brystdiagnostikk i Hillevåg i leide lokaler.
Avgrensing / grensesnitt Ullandhaug – Våland
I byggetrinn 1 foreslås tatt med ca. 40 % bildediagnostikk for å betjene akuttsykehusets
behov. Satellittstasjonene på Sandnes og i Egersund opprettholdes. Hillevåg RTG
forutsettes flyttet til Våland i ledige RTG-arealer der etter BT1. Mammografi (både screening
og klinisk) kan sannsynligvis også flyttes til Våland.
Nærhetsbehov
• Nærmest mulig akuttmottak, intensiv og operasjon
• En CT må ligge i umiddelbar nærhet til akuttmottak
• Det skal være umiddelbar adgang til vaktrom med overnatting.

Funksjonsstandardrom
Det må kunne forventes, at rommene innenfor samme kategori kan standardiseres for å øke
fleksibiliteten. Fellesnevneren for rommene skal ikke legges slik at det fordyrer rommene
unødvendig. Alle rom skal ikke kunne alt, men det som gjør rommene like skal fremheves.
4.6.4 Nukleærmedisin/ PET
Avgrensing / grensesnitt Ullandhaug - Våland
Nytt PET-senter er nylig åpnet på Våland. Det forutsettes i revidert HFP at de ioniserende
miljøene blir værende på Våland til seinere byggetrinn. Funksjonene beskrives derfor ikke
nærmere i denne DFP-rapporten.
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4.6.5 Intervensjonslaboratorier
Intervensjon defineres som intervensjon eller minimalt invasive operasjoner gjort mulig ved
bruk av radiologiske modaliteter i form av røntgen gjennomlysning, CT, ultralyd eller MR.
Intervensjonslaboratorier er laboratorier for intervensjon med bruk av digital
røntgengjennomlysning. Det behandles både polikliniske, elektive inneliggende og akutte
pasienter. Hoveddelen av driften foregår på dagtid, men enkelte stuer vil være i bruk døgnet
rundt til akutte prosedyrer.
Avgrensning / grensesnitt Ullandhaug – Våland
Det er planlagt med totalt 9 intervensjonsstuer i revidert HFP, og alle er i revisjon av
skisseprosjekt / forprosjekt foreslått tatt med i BT1. Opprinnelig var det foreslått tatt med 80
% til nytt sykehus i BT1 – dvs. 7 intervensjonsstuer.
Arbeidsprosessperspektiv og nærhetsbehov
Det planlegges for intervensjonstuer innen for radiologi, kardiologi, gastro, lunge og operativt
fagområde. Intervensjonstuene samles og har behov for nærhet til oppvåking/observasjons
plasser.
Funksjonsstandardrom
Det må arbeides med standardisering av intervensjonsstuene. Dette vil øke det
multifunksjonelle nivå, sikre «backup» for rommene, samt øke fleksibiliteten. Det må
imidlertid formodes, at det vil være mindre forskjeller i rommene.
4.6.6 Stråleterapi

Avgrensing / grensesnitt Ullandhaug- Våland
Stråleterapi er en del av det ioniserende miljø som planlegges samlet på Våland i BT1.
Virksomheten er i stor grad et planlagt elektivt behandlingstilbud, men også noen
inneliggende pasienter ved avdeling for blod- og kreftsykdommer (ABK) behandles her.
Kreftpasienter som har behov for strålebehandling er økende med kreftinsidens og
prevalens. Normalfordelingen er at ca. 90 % av pasienter til strålebehandling er polikliniske,
mens ca. 10 % er innlagt. Ved flytting av sengene i ABK til nybygg på Ullandhaug må
transport / logistikk for inneliggende pasienter til strålebehandling avklares.
Stråleterapi beskrives ikke nærmere i denne reviderte DFP-rapporten da det ikke inngår i
BT1.
4.6.7

Spesielle krav til miljø, bygninger, installasjonsteknikk og utstyr

Avdelinger som bruker medisinsk utstyr med høye statiske eller dynamiske laster bør ikke
bygges med hulromselement fordi:
1. Vår erfaring med hulromselementer er at bære-evnen er betydelig lavere enn
stedstøpt betongdekke. Det fører til betydelige ekstra kostnader med å forsterke
gulvet når det det skal installeres tungt medisinsk utstyr. I rom som bly-skjermes,
påføres det i tillegg store bygningsmessige laster på gulvet. Vi har eksempler på at
bly-skjermede vegger må henges i taket for å fordele lasten bort fra gulvet. Dette
medfører svært høye tilleggskostnader.
2. Det er begrensinger på hvor det kan tas ut gjennomgående hull eller slisser uten at
bære-evnen i dekket svekkes betydelig. Dette er en alvorlig begrensende faktor for
plasseringen av medisinsk utstyr. Det må også tas hensyn til at forskjellige
leverandører har forskjellige krav til antall, plassering og størrelse av kjerneboringer.
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3. Hulltakinger vil være en avgjørende rammefaktor ved første gangs installasjon. Når
utstyret i neste omgang skal byttes ut vil disse begrensingene legge så avgjørende
føringer at det neppe vil være mulig å gjennomføre utskiftinger uten svært høye
kostnader til forsterkning av gulv. Det vil også medføre at rommene i etasjen under
må stenges mens forsterkningsarbeidene foregår.
4. Erfaringsmessig er hulromselementer dimensjonert for relativt små dynamiske laster,
spesielt skjærkrefter mellom elementene. Dette medfører at koplingen mellom
elementene må forsterkes betydelig. Dette medfører igjen at det påføres ekstra
statisk last som igjen reduserer gulvets bære-evne.
5. Strålegivende utstyr har krav til bly-skjerming av hele rommet, inkludert gulv og tak.
Dette gjøres enten ved bruk av bly eller betong med tilstrekkelig bly-ekvivalent.
Normalt oppnås tilstrekkelig skjerming ved bruk av stedstøpt gulv. Hulromselementer
har normalt ikke tilstrekkelige skjermingsegenskaper på grunn av at gulvet har mange
hulrom. Det medfører at det må tilleggs-skjermes med bly. Dette påfører vesentlig
ekstra vekt på gulvet og reduserer gulvets bære-evne ytterligere. Dessuten er det en
kostbar arbeidsprosess.
6. Medisinsk utstyr har ofte krav til maksimal vibrasjon i gulvet. Dette gjelder både CT og
MR. MR har spesielt strenge vibrasjonskrav for at det ikke skal oppstå bildeartefakter.
Normalt er ikke hulromselement stabile i forhold til vibrasjon. Eksempelvis veier en
MR fra 3 til 25 tonn.
Hulromselementer bør derfor unngås i alle utstyrstunge avdelinger og i alle avdelinger som
benytter strålegivende utstyr, f.eks.:
•

•
•
•

Radiologisk avdeling
o Lunge/skjelettrøntgen
o CT
o MR
o Stasjonær gjennomlysning
o Angiografi
o Radiologisk intervensjon
o Nukleærmedisin
o PET/CT
Intervensjonsavdelinger
o Stasjonær gjennomlysning
o Intervensjonslabber med stasjonært radiologisk utstyr
Operasjonsavdelinger
Stråleterapiavdeling

4.6.7 Fysioterapi, ergoterapi, logopedi, sosionomtjeneste, klinisk ernæring og LMS
Avgrensing / grensesnitt Ullandhaug – Våland
Beskrivelse av denne funksjonen omhandler virksomhet som i dag foregår på Våland
organisert i Terapiavdelingen (fysioterapi, ergoterapi, logopedi og sosionomtjeneste),
seksjon for klinisk ernæringsfysiologi (KEF) og noen lærings- og mestringsfunskjoner (LMS).
Mesteparten av aktiviteten er knyttet til akuttvirksomhet, men noen funksjoner vil ha
oppgaver knyttet til begge lokaliseringer.
Delfunksjonen omfatter ikke rehabiliteringsvirksomheten på Lassa eller
Behandlingshjelpemidler som ikke er planlagt inn i BT1.
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Funksjoner og oppgaver
Fysioterapi
Fysioterapeuter gir pasientene behandling/ opptrening etter sykdom, skade eller operative
inngrep, deltar i utredning og diagnostisering, sørger for oppfølging i hjemkommune ved
behov, og underviser og veileder pasienter, pårørende og annet helsepersonell. Fysioterapi
har også praksisplasser for studenter.
Fysioterapeutene jobber mye «bedside» - noe som vil forenkles med kun enerom. Det er
imidlertid behov for en sentralisert treningssal med spesialutstyr, konsultasjonsrom samt
kontor og møtefasiliteter. Nærhet til trapper og korridorer (med rekkverk) for vurdering av
gangfunksjon og igangsettelse av opptrening er ønskelig.
Ergoterapi
Ergoterapeuter har fokus på selvstendighet i dagliglivet, og bruker dagliglivets aktiviteter som
kartleggingsmetode. Ergoterapeutenes kartlegging er ofte en del av diagnostiseringen. De
henviser videre til oppfølging i kommunehelsetjenesten og har undervisning og veiledning av
pasienter og pårørende. Pasienter som er på sykehuset i lengre tid får trening med fokus på
å gjenvinne best mulig funksjonsnivå.
Ergoterapeuter tilknyttet plastikkirurgisk poliklinikk arbeider med protesetilpasning til
polikliniske pasienter og noen inneliggende pasienter. Ergoterapeutene har behov for
verksted og kontor/ arbeidsstasjon med tre arbeidsplasser tilknyttet dette arbeidet. I tillegg er
det behov for behandlingsrom og fotorom hvor det tas bilder før og etter operasjon som
dokumenteres i journal. Ergoterapeutene som arbeider med protesetilpasning skal
lokaliseres i plastikkirurgisk poliklinikk.
Logopeditjenesten
Logopedene foretar kartlegging og behandling / opplæring av pasienter med
kommunikasjonsvansker (språk- og talevansker), spise- og svelgevansker, samt
stemmevansker etter sykdom og/ eller skade. Det gis henvisning for oppfølging og veiledning
ved behov for logopedisk hjelp i hjemkommunen etter utskriving fra sykehuset.
For voksne pasienter som i hovedsak har en nevrologisk tilstand vil arbeidet foregå på
pasientens sengerom eller i tverrfaglig konsultasjonsrom.
Undersøkelse og behandling av barn med spise og svelgeproblemer vil enten foregå på
barnets rom eller på barnepoliklinikken i forbindelse med tverrfaglige undersøkelser.
Sosionomtjenesten
Sosionomene gir tilbud til pasienter og pårørende i somatiske avdelinger. Det gis råd og
veiledning til pasienter og pårørende i økonomiske, sosiale og juridiske problemstillinger som
oppstår ved sykdom og skade. Det gis praktisk hjelp til å søke eller ta kontakt med ulike
instanser utenfor sykehuset. Ved behov hjelper en til med oppfølging i hjemkommunen og
underviser og veileder pasienter, pårørende og helsepersonell.
En del samtaler/ oppfølging foregår på pasientens rom, men sosionomer har også behov for
konsultasjonsrom med plass til både pasient og pårørende, og hvor det er mulighet til å ta
konfidensielle telefoner.
Rombehov terapifunksjoner oppsummert
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Det er behov for både standard undersøkelse-/ konsultasjonsrom og for spesialrom for
testing / kartlegging av funksjon, ferdigheter og aktivitetsmulighet. Eksempel på spesialrom
er treningskjøkken med regulerbar kjøkkeninnredning (sambruk ergoterapi og klinisk
ernæring).
Det foregår gruppeundervisning for pasienter (pre-operativ informasjon mm.). Dette kan evt.
foregå på felles «møterom» i nærheten av sengeposter, eller i sentralisert treningssal.
Det planlegges for desentraliserte aktivitetsrom for ergo- og fysioterapi i tilknytning til
nevrologi / akutt slagpost og barneavdeling.
Det er behov for arealer til en sentralisert treningssal utstyrt med spesialutstyr for fysio- og
ergoterapi. Salen skal benyttes der det trengs testeapparater og større utstyr som ikke kan
flyttes. En slik sal kan ikke sammenlignes med en gymsal der alle vegger er frie og det er
takhøyde til ballspill.
Det er behov for støtterom i form av bl.a. arbeidsstasjoner, dokumentasjonsplasser,
møterom, resepsjon, venteplasser, forberedelsesrom, ulike lager, avfall og personalrom.
Klinisk ernæring
Kliniske ernæringsfysiologer (KEF) gir medisinsk ernæringsbehandling til inneliggende og
polikliniske pasienter etter henvisning fra lege på sykehuset. Virksomheten foregår på dagtid.
Klinisk ernæringsfysiolog kartlegger og vurderer ernæringsstatus og utarbeider individuell
ernæringsplan for pasienter som har særskilte ernæringsbehov. Iverksetting av
ernæringsbehandling og oppfølging av ordinerte tiltak skjer i samarbeid med annet
helsepersonell. Kliniske ernæringsfysiologer har tilsyn med inneliggende pasienter på post
og gir kostveiledning/ igangsetter ernæringsbehandling der. Polikliniske pasienter innkalles.
I tillegg til pasientbehandling, er kliniske ernæringsfysiologers hovedoppgaver opplæring av
pasienter og pårørende, undervisning og utdanning av helsepersonell, samt forskning og
fagutvikling. Undervisningen foregår i stor grad på Lærings- og mestringssenteret (LMS), på
de ulike sengeposter og avdelinger, samt i auditoriet, aula og på sykehushotellet for større
grupper.
KEF har behov for undersøkelsesrom, kontorarbeidsplasser og kjøkken/ demonstrasjonsrom
for pasientgrupper med spesielle behov for undervisning i matvarekunnskap, tilberedning
mm. Lagerrom kan deles med andre kliniske støttefunksjoner.
LMS
Lærings- og mestringssenteret sin hovedoppgave er opplæring av pasienter og pårørende
samt fagfolk fra kommuner, sykehuset og opplæring av brukerrepresentanter. Opplæringen
foregår i grupper – vanlig gruppestørrelse er 15-20 personer.
Funksjonen er ikke planlagt flyttet til Ullandhaug i BT1.

4.7

Delfunksjon 6 – Laboratorier og apotek

Laboratorier og apotek består av følgende funksjonsområder
• Medisinsk biokjemi
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•
•
•
•

Medisinsk mikrobiologi
Immunologi og transfusjonsmedisin
Patologi
Apotek

4.7.1 Arealramme og grensesnitt Ullandhaug/ Våland
De laboratoriefunksjonene som må ha nærhet til akuttvirksomhet og døgnbehandling
pioriteres i 1. byggetrinn. Fordeling av funksjoner mellom Ullandhaug og Våland er vurdert i
samarbeid med aktuelle spesialiteter i forprosjektet.
Både Medisinsk biokjemi og Immunologi og transfusjonsmedisin inngår i sykehusets
døgnkontinuerlige vaktordning for akuttberedskap, og er funksjoner der mye av virksomheten
planlegges tatt med i BT1. Når det gjelder Medisinsk mikrobiologi og Patologi planlegges kun
tatt med nødvendige funksjoner knyttet til akuttvirksomhet .

4.7.2 Medisinske laboratorispesialiteter generelt
De fire laboratoriespesialitetene er sterkt knyttet til sykehusets kliniske fagområder gjennom
prøvetaking, diagnostikk og evaluering av behandling. Det er de kliniske avdelingene ved
sykehuset som rekvirerer laboratorietjenester. Laboratoriefagene utfører analyser på
pasientprøver både fra inneliggende pasienter, polikliniske pasienter og prøver fra eksterne
leger. Forskning og undervisning er en viktig del av laboratoriespesialitetenes virksomhet.
Laboratoriefagene gjennomgår en stadig utvikling mot mer automatisering av
rutineanalysene, noe som gir kapasitetsøkning ved kjøring av rutineprøver og store volum av
prøver, og det fører til raske og kvalitetsmessig sikre prøvesvar. Teknologisk utvikling mot
mer avanserte instrumenter og analysehaller tilsier andre krav til arealutforming,
samhandlingsarenaer på tvers av fagspesialiteter, samling av teknologiske utstyrsplattformer
og krav om akkreditering av metoder og analyser. Det tilsier at arealer for fremtidens
laboratorievirksomhet bør planlegges i forhold til funksjonsbehovene, med tanke på
generalitet i likeverdige funksjonsrom og fleksibilitet pga. funksjonsendringer over tid.
Fellesfunksjoner

Innen alle laboratoriespesialiteter forventes det en utvikling innen automatisering og det må
legges opp til fleksible romløsninger for å kunne koble sammen flere typer
analyseinstrumenter. Hver spesialitet har sine unike romfunksjonsbehov som må ivaretas,
men på en del områder legges det opp til romfunksjondeling mellom laboratoriene.
Felles prøvemottak
Felles prøvemottak for interne prøver og prøver fra primærhelsetjenesten vil være
hensiktsmessig, det gjelder prøver til alle fire fagområdene. Fra et felles prøvemottak, hvor
eksterne prøver kommer via post eller bud transport, vil prøvene bli viderefordelt til de ulike
laboratoriespesialitetene.
Transport av prøver internt til vil kunne foregå i et rørpostsystem.
Unntak: Frysesnitt til avdeling for patologi må ankomme avdelingen direkte og kan ikke
komme via felles prøvemottak.
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Figur 12 Felles prøvemottak

Felles analysehall

Innen alle laboratoriespesialiteter forventes det en utvikling innen automatisering og det må
legges opp til fleksible romløsninger for å kunne koble sammen flere typer
analyseinstrumenter i en felles analysehall. Hver spesialitet har imidlertid sine unike
romfunksjonsbehov som må ivaretas, men på en del områder legges det opp til
romfunksjondeling mellom laboratoriene.
Hvilke fagområder dette vil bli aktuelt for vil avhenge av teknologisk utvikling og samarbeid
på tvers av fagspesialitetene. Til en felles analysehall må det knyttes nødvendig areal til
kjølerom, forbruksutstyr og reagenser. Kontrollrom/observatørrom for personale som følger
med på instrumentene og analyserer resultater må ligge vegg i vegg med analysehallen,
gjerne med vinduer inn i analysehallen.
Storvolumprøver (blodprøver) til analysering i analysehall vil kunne bli håndtert av roboter
som vil plassere prøvene direkte i de automatiserte analysesystemene. Dette betinger
nærhet mellom prøvemottak, prøvefordelingsrobot (prøvefordelingsrom) og analysehall.
Molekylærbiologisk laboratorieområde

Innenfor molekylærbiologisk arbeid, både diagnostikk og forskning, er det stor teknologisk
utvikling av metoder og utstyr og tendensen går mot mer tverrfaglig diagnostikk og større
nasjonale teknologiplattformer.
Arbeid med biologiske faktorer er underlagt et strengt lovverk i forhold til innretning av
laboratorier og infrastruktur i forhold til type biologiske faktorer og smitterisiko.
Spesielle bygningsmessige krav til laboratorier er bl.a. sluser og styrt luftstrøm, avtrekkskap
for arbeid med kjemikalier, sikkerhetsbenker for beskyttelse av både person og biologiske
prøver samt strenge krav til håndtering av biologisk avfall.
Dette er bygningsmessige kostbare funksjonsområder som bør samles på tvers av
laboratoriespesialitetene. Det forutsetter imidlertid samling av de aktuelle
laboratoriespesialitetene i nærheten av hverandre.
Møterom

Møterom og vaktrom er andre typer funksjoner som bør kunne samles i sentrale områder
innenfor laboratoriesonen til felles benyttelse.
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Ønske om store møterom kan løses med plassering av 2-3 møterom ved siden av hverandre
med foldedører imellom. Samtidig må det tas hensyn til at enkelte enheter har behov for
møterom innenfor egen adgangskontrollert sone.
Biobank

Biobankmateriale i denne sammenheng gjelder biologiske prøver til oppbevaring i
ultrafrysere (- 80⁰ C), biologisk materiale i flytende nitrogen (-196 C), parafinblokker med
vevsprøver og histologiske objektglassprøver.
Det skilles mellom diagnostisk biobank og forskningsbiobank, dvs. prøver fra kliniske rutineundersøkelser eller prøver fra forskningsarbeid.
Laboratoriespesialitetene har behov for både nærlagring og fjernlagring av biologisk
materiale fra diagnostisk arbeid, men også behov for lagring av forskningsmateriale.
Noe lager må være i umiddelbar nærhet til de enkelte funksjonsområder, men det meste kan
oppbevares utenfor fagområdet, men allikevel tilgjengelig ved behov.
Opprettelse av både forskningsbiobanker og såkalte behandlingsbiobanker er underlagt eget
lovverk, Biobankloven. Det er strenge krav til både temperaturstyring, alarmer og registrering
inn/ut av materialet.
Forskning og undervisning

Alle de fire laboratoriespesialitetene har delansvar for utdanning av LIS leger (leger i
spesialistutdanning).
I fremtiden er det også mulig de blir delaktig i utdanning av bioingeniører i samarbeid med
Univ. i Stavanger.
Undervisning i form av forelesninger og studiegrupper kan samordnes med annen forskning
og undervisning ved SUS. Mens det praktiske laboratoriearbeidet tilknyttet de enkelte
fagområdene bør foregå innenfor fagspesialitetene.
Avdelingene har utstrakt forskningsaktivitet og metodeutvikling. Fagspesialitetene har både
Masterstudenter og PhD stipendiater tilknyttet sine avdelinger. Dette er studenter som har
sine prosjekter integrert i det daglige arbeidet i laboratorieavdelingene, og blir fulgt opp av
veiledere ved det enkelte fagområde.
Forskningsprosjektene inkluderer biologisk materiale som vevsprøver, blod, urin og annet
pasientmateriale, til dels også smitteprøver. Diagnostisk metodeutvikling er også en del av
forskningsaktiviteten. Forskningsarealer innbefatter både kontorarealer og laboratorieplass.
Akkreditering

Ved alle de fire laboratoriespesialitetene arbeides det med akkreditering av
laboratorieanalyser og metoder etter ISO 15189 (Generelle krav til prøvings- og
kalibreringslaboratoriers kompetanse), dvs. å ha et dokumentert kvalitetssystem som dekker
hele prosessen fra rekvirering og til svaret foreligger.
Akkreditering skal sikre leger og pasienter at laboratoriet velger testmetoder og utgir
analyseresultater som holder optimal standard. Det er krav til dokumentasjon av alle ledd i
analysene. Akkreditering kan medføre spesielle krav til analyseutstyr og infrastruktur.
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Kontorfunksjoner

Kontor, kontorarbeidsplasser og møterom utgjør arbeidsområder som er tett integrert med
aktiviteten i fagspesialitetene og de må derfor plasseres lokalt i de enkelte fagområdene.
Det gjelder funksjoner som lege, kvalitetsansvarlig, IT-ansvarlig og bioingeniører som alle
har oppgaver tett koplet opp mot rutinen, og jobber delvis på kontor og delvis direkte i
fagenhetene.
Laboratoriearbeid er spesialisert og en blanding av praktisk arbeid på laboratorier og dels
analysering og dokumentasjon på en PC-arbeidsplass. Spesiallaboratorier som klassifiserte
P2 (BSL2) og P3 (BSL3) områder er ikke egnet for den delen av arbeidet som betinger
analysering og dokumentasjon, det bør gjøres i kontorsoner. Det betyr et økt behov for
tilgang på kontorarbeidsplasser også for personalet som har sin arbeidsdag på laboratoriene.
Spesielle krav til miljø, bygninger, installasjonsteknikk og utstyr

Både Avdeling for Medisinsk biokjemi, avdeling for Medisinsk mikrobiologi og Avdeling for
Immunologi og transfusjonsmedisin har behov for klassifiserte laboratoriearealer klasse P2
(BSL2), i tillegg har Medisinsk mikrobiologi behov for P3 (BSL3) laboratorium for arbeid med
høyrisiko smitte.
Klassifiserte laboratorier må planlegges og utformes i henhold til lovverk om arbeid med
biologisk materiale og smittestoffer. Det vil si krav både til sluser, trykkregulerte luftstrømmer,
separat ventilasjonssystem, autoklavering av materiale og utstyr ut av området samt
begrenset adgang til området.
Avdeling for Patologi arbeider med ferskt prøvemateriale med mulig smitte og stort forbruk av
helseskadelige (organiske løsemidler) kjemikalier som bl.a. formalin, xylen og sprit. Dette er
en utfordring i forhold til de ansattes arbeidsmiljø og det må legges til rette for gode løsninger
i henhold til gjeldende lovverk.
De store mengdene kjemikalier bør håndteres i eget avløpssystem og samles opp i egen
oppsamlingstank, den må plasseres i henhold til brannvernforskrifter og tilgjengelig for
tømming.
Alle laboratorieavdelingene har arbeid av en art som krever bruk av avtrekksskap og
sikkerhetsbenker (BSC), samtidig er utstyr og instrumenter både varmeproduserende og
støyende og bør plasseres i egnete rom. En del funksjoner krever mørklegging av rommene,
og utstyr kan være vibrasjonssensitivt.
Biobankmateriale i form av objektglasspreparater lagres i modulsystemer, det er
vektbelastende arkiver.
Ved stadig mer automatisering av rutineanalyser og bruk av store analyselinjer (utstyr koblet
sammen med transportbånd mellom) stilles det krav til analysehallene, både i utforming og
infrastruktur. IKT- og AV systemer må tilpasses fremtidens behov med digitalisert
diagnostikk, mulighet for overføring av store mengder data internt og eksternt og sentralisert
plassering av servere i egnete rom med tilpasset infrastruktur.
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Avfallshåndtering i laboratorier
Avfallshåndtering ved laboratorier er mer omfattende enn i de fleste sykehusområder. Alle
fagspesialitetene har behov for avfallsrom med plass til kildesortering av mange forskjellige
fraksjoner som RISK-bokser med biologisk avfall, plastbokser med sprøyter etc., glassavfall,
isopor, plast, papp, papir, kjemikalieavfall og vanlig restavfall.
I tillegg vil enkelte enheter ha behov for autoklavering av biologisk avfall før
avhenting/destruksjon.
4.7.2 Medisinsk biokjemi

Figur 13 Funksjoner Medisinsk biokjemi

Avgrensing / grensesnitt Ullandhaug - Våland
I BT 1 flyttes hovedfunksjonene knyttet til akuttbehandling til Ullandhaug. Igjen på Våland blir
funksjonen for kromatografi og genetiske analyser, samt en liten del spesialanalyser (allergi
og elfo).
Funksjonsbeskrivelse
Medisinsk biokjemi utfører analyser på blodprøver mm både fra inneliggende pasienter,
polikliniske pasienter og prøver fra eksterne leger. Avdelingen utfører analyser innenfor
klinisk kjemi, immunkjemi, hematologi, koagulasjon, kromatografiske analyser, genetiske
analyser og andre spesialanalyser. Utstyr og metoder er automatisert for klinisk kjemi og
immunkjemi, mens det fortsatt er en del manuelle spesialanalyser. Det forventes en økt
automatisering av analyser og teknologisk utvikling i metoder og utstyr i fremtiden. Krav til
raske og kvalitetsmessig sikre prøvesvar er viktig for effektiv og sikker pasientbehandling.
Prøvetaking på innlagte pasienter foregår på planlagte prøverunder på de kliniske
avdelinger, alle dager hele døgnet. I nytt sykehus vurderes desentralisert prøvetaking.
Prøvetaking på rekvirerte pasienter foregår på prøvetakingspoliklinikken, mens prøvetaking
på akuttmottak foretas hele døgnet alle dager. Prøvetakingspoliklinikken håndterer
prøvetaking fra alle typer pasienter, både voksne, barn, rullestolbrukere og pasienter med
ledsagere. Venteareal og prøvetakingsrom må tilpasses alle grupper pasienter.
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Figur 14 Prøveflyt Medisinsk biokjemi

Arbeidsprosess perspektiv
Automatisering er et utviklingstrekk som i økende grad tar over innen laboratoriemedisin.
Kapasiteten økes ved kjøring av rutineprøver og store volum av prøver, det fører til raske og
kvalitetsmessig sikre prøvesvar.
Enheten ser for seg flere analytiske utviklingstrender som billedframstilling av celler og
molekyler samt nye og mer spesifikke massespektrometiske analyseteknikker til påvisning av
nye biomarkører.
En ser også for seg en mer utstrakt samorganisering av de store analysemaskinene i felles
analysehall og med felles støttefunksjoner. Automatiserte analysemaskiner i
sammenhengende analyselinjer er plasskrevende og avgir støy og varme. For optimal drift
kreves stabil romtemperatur (kjøling/ventilasjon), overvåkning av utstyret og samt tilliggende
støttefunksjoner som kjølerom, rekvisita lager og kontroll/resultatvurderingsområde i
separate rom.
Kromatografiske analyseinstrumenter, til bruk ved analysering av urin, blod plasma og
serumprøver har også høye krav til teknisk infrastruktur (strøm, gass, kjøling, ventilasjon) og
behov for tilliggende rom for analysering av resultater.
Utvikling av mer sensitive metoder og analysemuligheter av nye diagnostiske biomarkører,
vil være nyttig både innen somatisk- og psykiatrisk diagnostikk. Behandling av pasienter er i
dag i større grad basert på individuell diagnostisering og tilpasset pasientens
biomarkørstatus.
Manuelle spesialanalyser vil fortsatt ha sin plass og bør foregå i separate laboratorier, noen
med mulig krav til sluser og regulering av lufttrykk.
Nærhetsbehov
Felles analysehall for laboratorieavdelingene betinger nærhet mellom prøvemottak,
prøvefordeling og analysehall og bør være i nærhet til Medisinsk biokjemi da de har det
største prøvevolumet. Prøvevalidering vil kunne foregå i et annet rom enn der hvor selve
analyseprosessen foregår.
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Det er viktig at laboratoriene ligger i nærheten av akuttfunksjonene og sengepostene. Selv
om andre yrkesgrupper enn bioingeniører tar blodprøvene, vil det til enhver tid være behov
for tilgjengelige bioingeniører som kan bistå ved spesielle og vanskelige prøvetakinger.
Desentrale funksjoner
Avdeling for Medisinsk biokjemi har delegert ansvaret for prøvetaking ved poliklinikkene,
akutt mottaket og barneklinikken til klinikkenes egne ansatte. Ved poliklinikkene har
avdelingen behov for et rom for prøvetaking tilpasset alle typer pasienter, i tillegg må det
settes av plass til prøvetakingsutstyr og nødvendig engangsutstyr. Det kan samordnes med
et undersøkelsesrom eller annet egnet rom i den enkelte poliklinikk. Medisinsk biokjemi har
avgitt areal til alle poliklinikkene for plass til prøvetraller og nødvendig utstyr.
Poliklinikken for generell blodprøvetaking, såkalt prøvetakingspoliklinikken, får pasienter med
henvisning fra primærlege, det kan være pasienter som skal ta prøver til spesialanalyser og
det kan være barn. Venteareal og prøvetakingsrom må tilpasses alle grupper pasienter, dvs.
både barn i barnevogn og funksjonshemmede i rullestol.
Akuttmottaket må ha plass til nødvendig utstyr og rekvisita for prøvetaking, mens enhetens
egne ansatte kan ta prøvene. De vil bli sendt med rørpost til Medisinsk biokjemi for
analysering.
Ved opprettelse av egen Barneklinikk, vil prøvetaking av inneliggende barn alder 0-18 år,
foregå ved Barneklinikken. Klinikkens egne ansatte vil ta prøvene, deretter sendes prøvene
til Medisinsk biokjemi for analysering.
Forskning og utvikling
Avdelingen har egen forskning innen fagfeltet medisinsk biokjemi. Forskningsaktiviteten
innebærer blant annet utvikling av nye analysemetoder og videreutvikling av eksisterende
metoder. I tillegg har avdelingen et forskningssamarbeid med andre laboratorier og klinikere i
det medisinske miljøet både internt og nasjonalt.
Biobank nært
Medisinsk biokjemi har behov for nærlagring av biologisk materiale i ultrafrysere. I tillegg er
det behov for fjernlagring av biologisk materiale.
Arkiv
Fagspesialiteten har behov for noe areal til papirarkiv for oppbevaring av dokumenter som
følger prøvene.
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4.7.2 Medisinsk mikrobiologi
Funksjonen medisinsk mikrobiologi vil i stor grad kunne ivareta sine oppgaver fra Våland i
BT1. Det planlegges kun med tilrettelegging for hurtigdiagnostikk på Ullandhaug. Under
følger derfor kun en kort beskrivelse av funksjonen. Mer utfyllende beskrivelse finnes i DFP
versjon 1.0.

Figur 15 Funksjoner medisinsk mikrobiologi

Funksjonsbeskrivelse
Avdeling for Medisinsk mikrobiologi mottar prøver fra hele Rogaland. Det omfatter alle typer
prøver som puss, sårprøver, fæces, blodkulturer, ekspektorater, urinprøver og luftveisprøver.
Prøvene kommer via post til felles post/prøvemottak for alle laboratoriespesialitetene, videre
til lokal prøvefordeling. Evt. kommer eksterne prøver med bud/taxi direkte til lokal
prøvefordeling. Sykehusinterne prøver kan sendes med rørpost til lokal prøvefordeling.
Rask levering/transport er viktig for alle prøver til mikrobiologisk diagnostikk.
Prøvemateriale er å betrakte som smitteførende. Transport og forsendelse må derfor foregå
forskriftsmessig. Oppakning og prøvefordeling krever beskyttelse for personalet pga.
smitterisiko og lukt, og må foregå innenfor laboratoriearealer.
Medisinsk mikrobiologi har nasjonal referansefunksjon for legionelladiagnostikk sammen
med Nasjonalt Folkehelseinstitutt, utdanner legespesialister i medisinsk mikrobiologi og har
utstrakt forskningsaktivitet. Diagnostikken er variert og utfordrende, og arbeid for
akkreditering av laboratoriet pågår.
I medisinsk mikrobiologi påviser en sykdomsfremkallende mikrober som bakterier, virus,
sopp og parasitter, ofte i en flora av normalt forekommende mikrober som har liten eller
ingen klinisk betydning. Det kan også dreie seg om å påvise menneskets respons på det
mikrobiologiske agens.
Arbeidsprosess perspektiv
Fagområdet opplever sterk teknologisk utvikling både med hensyn på hurtigdiagnostikk av
infeksjonssykdommer og innenfor molekylærbiologiske metoder som diverse PCR teknikker
og spesielt sekvensering. Hurtigdiagnostikk av resistente bakterier er et annet
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satsingsområde. Det utføres også kartlegging av slektskap og resistensforhold hos bakterier,
ved bruk av flere forskjellige molekylærbiologiske metoder.
Automatisering av analyser og behov for større automatiserte maskiner i analyselinjer
forventes. Spesielt fagseksjonene for virusdiagnostikk og molekylærbiologisk mikrobiologi
forventer stor utvikling av metoder og teknologi. Det er også innenfor disse fagområdene en
forventer størst aktivitetsøkning.

4.7.3 Immunologi og transfusjonsmedisin

Figur 16 Funksjoner Immunologi og transfusjonsmedisin

Grensesnitt Ullandhaug/Våland

I BT1 forutsettes at blodgiverfunksjon og aferese vil være igjen på Våland, mens all
virksomhet knyttet til akutt behandling flyttes til Ullandhaug.
Funksjonsbeskrivelse

Immunologi og transfusjonsmedisin (inkl. blodbankvirksomhet) er som øvrige laboratoriefag,
en egen medisinsk spesialitet. Særkrav i helselovgivning tilsier at virksomheten er underlagt
«Blodforskriften» og europeiske krav til legemiddelframstilling. Myndighetskravene har
konsekvenser for arbeidsflyt, kvalitetsmål, hygiene, krav om adgangskontroll og arealers
beskaffenhet og innbyrdes plassering.
Avdelingen inngår som del av sykehusets akuttberedskap, og har av den grunn
døgnkontinuerlig vaktberedskap for pasientbehandlingen (24 timers åpningstid).
Avdelingen er i forhold til rutinedrift, teknisk utstyrt på nivå med de større avdelinger i Norge.
Enheten gir i tillegg medisinsk faglig rådgivning til de kliniske avdelingene i sykehuset og for
primærhelsetjenesten spesielt innen immunologiske analyser og svangerskapsutredninger.
Avdelingen har godkjenning som gr. II utdanningsavdeling for LIS leger.
Seksjon for produksjon

Utviklingen går mot bruk av mer automatisering ved tapping og fremstilling av
blodkomponenter. Det utføres ulike typer afereser (metode hvor kun en bestemt del av
blodet tas ut og resten gis tilbake til giveren) og fremstilling av konsentrater til pasienter med
spesielle forlikelighetsbehov. På grunn av arealmangel utfører ikke avdelingen i dag
pasientbehandling i form av autologe tappinger eller terapeutiske tappinger og afereser.
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Det stilles strenge krav til at pasientbehandling og blodgivere skal holdes adskilt, både ved
tapping og ved evt. lagring av komponenter. Dette er i dag en naturlig del av faget, og må i et
fremtidig sykehus planlegges inn i avdelingens drift og arealbehov.
Fremtidens blodgivere vil stille krav til service og komfort. For å rekruttere og beholde givere
må det tilrettelegges for gode parkeringsforhold og mulighet for «arbeidsplasser» i
ventearealene, gode garderobeforhold og mulighet for matservering.
Seksjon for analyse

Ved seksjonen utføres diagnostikk for områdene autoimmune sykdommer og
blodtypeserologi (pretransfusjonsundersøkelse) samt bruk/utlevering av blodkomponenter og
blodprodukter til pasienter i sykehuset. Svangerskapsutredninger utføres for hele Rogaland.
Det utføres fortsatt mye «håndarbeid» i faget, selv om immunologiske og
blodtypeserologiske analyser i rutinedrift er automatisert. I tillegg utføres flowcytometriske
analyser og TEG (tromboelastografi) analyser.
Dagens metoder vil neppe bli erstattet, men videreutviklet og brukt med større klinisk
forståelse og til flere problemstillinger enn i dagens situasjon. I tillegg vil nye metoder, som f.
eks. genomisk blodtyping bli tatt i bruk rutinemessig, men da med utstyr som er
spesialtilpasset for denne problemstilling. Genomisk typing av foster DNA hos mor under
svangerskap forventes å bli innført som standard metode i svangerskapsomsorgen også i
Norge. Den samlede aktivitet antas derfor å øke forholdsvis mer enn befolkningstilvekst
skulle tilsier.
Arbeidsprosess

I all hovedsak organiseres arbeidet etter tre hovedprosesser
•

Håndtering av (blod-)prøver inkl. analyse. Dette omfatter både immunologi og
immunhematologi
•
Fremstilling av blodkomponenter og blodprodukter
•
Pasientbehandling
I de følgende tre figurene, er hovedprosessene illustrert, delt opp i beskrivende elementer for
å vise den gjensidige interne sammenhengen innen virksomheten.
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Håndtering av (blod-)prøver inkl. analyse
Prøvemottak
(med rekvisisjon)

Registrere
mottatte prøver

Dokumentarkiv
(henvisninger,
prøvesvar)

Analysene
gjennomføres

Resultatene
konfirmeres,
tolkes og
dokumenteres

Utlevering
av prøvesvar

Prøvene merkes,
sorteres og fordeles

Prøvemateriale
til lager

Transport
til ulike
Transport
til
Transport
Transporttil
til
analyseområder
analyseområde
analyseområde
analyseområde

Serumarkiv
(biobank)

FoU
Kassering av
prøvemateriale

Destruksjon

Figur 17 Arbeidsprosessene knyttet til immunologiske og immunhematologiske analyser

Fremstilling av blodprodukter
Ev. eksterne
tappesteder
Innkalling av
blodgivere
Blodlager
(allm ent)
(tem p 4 +/-1
Tem p 22 +/-2
Blodlager
(enkeltpas.)

Mottak av
blodgivere

Parkering
(bil) for
blodgivere
Karantenelager
(tem p 4 +/-1
Tem p 22 +/-2)

Kassasjon

Intervjue
blodgivere

Blodgivertapping

Venteareal

”OBSrom”

”Pakkerom”
(før sentrif.)
Inaktivering
av blodprod.
(Blodplater,
RBC)

Bestråling
av blodprod.
Utlevering av
blodprodukter

Infeksjonsscreening

Plasm aprodukter
etter fraksjonering

Separere
blodprodukter
Tem p 22 +/- 2
Innfrysning
av plasma
Karanteneplasm a-fryser

Sentrifugering
av blod

Plasm afryser
Pakke plasm a
Plasm a til
fraksjonering

Retur av
ubrukte prod.

Figur 18 Arbeidsprosesser for fremstilling av blodkomponenter og blodprodukter
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Pasientbehandling (i BB)
Avtale
behandling
(tid og type)

Mottak av
pasientene
(forberedelse)

Autotransfusjon

Teknisk
klargjøring
av utstyr

Rom for
behandling
av pasienten

SAG-blod
Humane
celler

Ulike
produkter

Ex vivo
expensjon
av celler

Plasma
Fullblod
Annet

Spesielle rom for
pasient-”ting”
(f.eks. HC-WC)
Kvalitetskontroll
- se ”analyse”

Kassasjon /
destruksjon
In vitro rensing
Fryser

Opptinging og
klargjøring av
produktene for
klinisk bruk

Figur 19 Arbeidsprosesser for pasientbehandling

Arbeidsprosess perspektiv
Utviklingen går mot mer automatisering ved tapping og fremstilling av blodkomponenter, men
behovet for manuelle analyser er fortsatt til stede. Ny teknologi vil tas i bruk både ved
registrering og innkalling.
Det forventes en økning av samlet aktivitet, både pga. utvikling av nye metoder til
rutinemessig bruk og forventning om innføring av nye metoder som f.eks. genomisk
blodtyping og genomisk typing av foster DNA. Noen pasientgrupper reiser særlige
utfordringer, f.eks. immunsviktpasienter (medfødte og ervervede, inkl. ved kreftbehandling),
og innen celleterapi forventer en økt bruk av stamcelletransplantasjoner, celledyrkning og
regenerativ terapi.
Behovet for manuelle analyser vil fortsatt være til stede. Typisk er analysene i små serier, det
kreves tett kontakt mellom tanke og hånd, og resultater fra en metode avgjør videre
analyse/utredningsvei og metodevalg. Det er derfor viktig med nærhet mellom
arbeidsstasjonene og integrert faglig forståelse for å sikre god pasientbehandling.
Mer spesialiserte og komplekse utredninger innen det enkelte fagområde krever personell
med høyere kompetanse og fag- spesialisering, som mest hensiktsmessig oppnås ved en
viss sentralisering av aktiviteten. Tilstrekkelig faglig kvalitet sikres ved at den ansattes behov
for opplevelse av tilhørighet til og kompetanse på eget fagområde imøtekommes.
Nærhetsbehov
Avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin har et spesielt nærhetsbehov til kliniske
enheter, spesielt akuttfunksjoner, hvor tid vil være avgjørende for behandlingsresultatet.
For avdelingens interne funksjoner er der et innbyrdes nærhetsbehov, gitt i prinsippene for
GMP/Blodforskriften. Pasientbehandling og blodgivning må være adskilt. Det er også
særskilte hygienekrav som gjør at det må være så stor avstand til avdeling for Medisinsk
mikrobiologi, slik at det fysisk ikke kan forekomme lekkasje av luft/ventilasjon/smittestoffer.
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Det er krav om adgangsbegrensning. Eget personell kan ikke forlate avdelingen på vakt. Det
må derfor være hvilearealer og mulighet for enkel matlaging. Garderober bør ligge i rimelig
nærhet til arbeidsområdet.
Arkiv
Immunologi og transfusjonsmedisin har behov for arkivplass til dokumenter vedr. blodgivere
og aferesegivere. Immunologi og transfusjonsmedisin vil fortsatt ha behov for arkivplass til
sporingsdokumentasjon vedr. blodgivere, transfusjoner og kvalitetsdokumentasjon. De
seneste års dokumenter må lagres nært, mens eldre dokumenter kan lagres fjernt.
Forskning og utvikling
Fagspesialiteten har både forsknings- og undervisningsaktivitet.

4.7.4 Patologi

Figur 20 Funksjoner Patologi

Funksjonsbeskrivelse
Patologisk-anatomiske undersøkelser er basis for en stor del (ca. 70 %) av
pasientbehandlingen, spesielt av ondartede lidelser (ca. 100 %) og en del ikke-neoplastiske
lidelser. Avdelingen utfører diagnostikk på både vevsprøver, celleprøver, forskjellige vesker,
samt materiale fra obduksjoner.
Avgrensing/grensensitt Ullandhaug - Våland
Avdelingen består av histologiske og cytologiske laboratorier, en obduksjonsenhet, og i
tillegg laboratorier for spesialundersøkelser (immunhistokjemi, kvantitativ patologi og
molekylærpatologi). En stor del av denne virksomheten må ikke ha umiddelbar nærhet til
akuttfunksjonene, og i BT1 er det besluttet at det kun skal legges til rette for frysesnitthasteundersøkelser på Ullandhaug.
Ved frysenitt blir vevsmateriale sendt direkte fra operasjon og blir preparert, farget og
hurtigdiagnostisert mens pasienten fortsatt ligger i anestesi og kirurg avventer diagnose for å
avgjøre hvor omfattende operasjonen skal være.
Histologisk arbeid medfører bruk av store mengder giftige og brannfarlige kjemikalier som
formalin, xylen og etanol. Dette er helseskadelige kjemikalier som personalet bør eksponeres
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minst mulig for. Oppbevaring og håndtering må være i tråd med gjeldende lovverk.
Det må tilrettelegges for eget kjemikalieavløpssystem til oppsamlingstank fra fagområdet.
På samme måte bør det planlegges for formalinblandingssystem på egnet sted med god
ventilasjon.
Det er i tillegg behov for gode kontorarbeidsplasser for diagnostiske leger som skal ivareta
vaktberedskapen på Ullandhaug.
For detaljert beskrivelse med flytdiagram for alle funksjoner innen Patologi henvises til DFP
versjon 1.0.

4.7.5 Apotek
Funksjoner og oppgaver
Apoteket ivaretar legemiddelbetjening for sykehuset og består av følgende
funksjonsområder:
•
•
•
•
•

Sykehusekspedisjonen
Publikumsavdelingen
Produksjonsavdelingen
Farmasøytisk rådgivning
Administrasjon

Sykehusekspedisjonen ivaretar mottak av bestillinger fra avdelingene og leverer legemidler til
avdelingene. Publikumsavdelingen ivaretar salg av legemidler til sykehusets pasienter og
ansatte og er lokalisert i vestibyleområdet. Produksjonsavdelingen produserer
endoseforpakninger og visse legemidler bl.a. cytostatika.
Farmasøytisk rådgiving betjener avdelingene, og administrasjonen ivaretar apotekets
administrative funksjoner.
Det planlegges med lukket legemiddelsløyfe og endosepakninger.
Apotekets funksjoner og oppgaver er nærmere beskrevet i HFP.
Avgrensing / grensesnitt Ullandhaug – Våland
•
•
•

4.8

Det etableres et nytt publikumsapotek på Ullandhaug med nærhet til
publikumsområder / hovedinngang
Det vil fortsatt være behov for publikumsapotek på Våland (dublering).
Produksjonsavdeling og sykehusekspedisjon vurderes plassert i eget bygg vegg i
vegg med nytt sykehus. Dette er under utredning.

Delfunksjon 7 – Ikke medisinsk service

Ikke medisinsk service består av følgende funksjonsområder
• Medisinsk teknikk (MTI)
• Øvrig intern service
• Personalservice
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• Pasientservice
4.8.1 Grensesnitt Ullandhaug / Våland
Ikke medisinske servicefunksjoner som er nødvendig ift. drift på Ullandhaug etableres der i
BT1. Det vil fortsatt være arealer til denne virksomheten lokalisert på Våland, både for å yte
service til klinisk virksomhet som blir igjen og evt. serve Ullandhaug. Dette utredes nærmere.

4.8.2 Medisinsk teknikk (MTI)
Funksjoner og oppgaver
Avd. for medisinsk teknologi og informatikk (MTI) har ansvar for drift og vedlikehold av
Medisinsk Utstyr. Aktiviteten fordeler seg i hovedsak innen følgende områder:
• Reparasjon og vedlikehold av medisinsk utstyr
• Brukerstøtte og opplæring
• Koordinering av investeringsbudsjett for medisinsk utstyr
• Innkjøpsstøtte
• Installasjon av nytt medisinsk utstyr
• Medisinsk Informatikk
Et viktig satsingsområde framover er brukerstøtte og – opplæring for å sikre kyndig bruk av
MTU. Dette fordrer tettere kontakt mellom MTI og utstyrsbrukerne, og vil føre til mer
oppsøkende virksomhet på avdelings- og postnivå.
MTI har også ansvar for medisinske informatikksystemer som, ifølge lov og forskrift om
medisinsk utstyr, er definert som medisinsk utstyr. Dette er et område i vekst.
Avgrensning / grensesnitt Ullandhaug - Våland
Det må tas hensyn til at
• programmering av ny MTI-avdeling på Ullandhaug må ta hensyn til at denne skal
serve akutt- og døgnfunksjoner inkludert radiologi, operasjon, intervensjon, intensiv,
dialyse og noen laboratoriefunksjoner.
• avdelingen på Våland skal betjene gjenværende radiologi, stråleterapi, PET/CTsenter, laboratorieavdelinger samt dagbehandling, dagkirurgi og
poliklinikkvirksomhet.
• avklaring av om noen MTI-tjenester evt. kan leveres fra Våland til Ullandhaug
Nærhetsbehov
For å oppnå kortest mulig responstid ved akutte livstruende feil er det er viktig at MTI er
plassert nær de mest «utstyrskritiske» avdelingene. Disse er:
• Radiologisk avdeling
• Operasjon/ intervensjonsavdelinger
• Intensivavdelinger
• Stråleterapiavdeling
• PET/CT-senter
• Laboratorieavdelinger
• Dialyseavdeling
MTI har flere henvendelser fra kliniske avdelinger med ønske om at ingeniør fra MTI er til
stede under klinisk prosedyre når det brukes avansert medisinsk utstyr, og denne tendensen
forventes å øke i fremtiden.
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Produksjonsvolum / aktivitetsgrunnlag og kapasitetsbehov
MTI arbeidsområder er svært diversifisert, fra reparasjonsarbeider til administrative
funksjoner. Det må derfor planlegges med tilstrekkelig areal til utstyrs-mottak, verksted,
lager for utstyr til reparasjon, utstyrs-utlevering og kontorarbeidsplasser.
All forsendelse av medisinsk utstyr går gjennom MTI, både inn og ut av Helse Stavanger.
Dette representerer en betydelig logistikkutfordring. Det må derfor planlegges med
tilstrekkelige arealer for mottak, mottakskontroll, lager, pakking og forsendelse. Dette må ikke
forveksles med sykehusets logistikkfunksjoner i forbindelse med lager/forsendelse/mottaksarealer. Dette er et teknisk areal i forhold til mottakskontroll/registrering inn og ut av MTU ved
mottak/forsendelse. Her kommer til tider store mengder MTU inn samtidig som skal pakkes
ut og mottaks registreres. Som regel er det leverandøren som skal pakke ut i forbindelse
med anskaffelser, noe som betyr at det blir stående en viss tid før utpakking.
Det må planlegges med tilstrekkelig areal for drift av medisinsk informatikk. Det er behov for
både kontorarbeidsplasser og serverrom.
Kontorfunksjoner
Alle avdelingens medarbeidere har både praktiske tekniske arbeidsoppgaver og
kontorarbeid. Det må planlegges kontorarbeidsplasser som ivaretar dette behovet etter
gjeldende prinsipper for kontorarbeidsplass i nytt sykehus.
Spesielle krav til miljø, bygninger, installasjonsteknikk og utstyr
Det arbeides med farlige kjemikalier, smittefarlig utstyr og strålegivende utstyr. Det er derfor
viktig at det planlegges med tilstrekkelig sikre rom for dette (forskriftskrav).
4.8.3 Intern Service
Delfunksjonen Intern service omhandler funksjoner som hovedsakelig er felles for hele
Stavanger universitetssykehus. Følgende områder inngår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avfall: sentral avfallsstasjon samt desentrale avfallsrom
Arkiv og dokument
Behandlingshjelpemidler – kompaktlager
Drift, eiendom, eiendomsutvikling, gartner, post og sikkerhet
IKT-service
Renhold og sengehåndtering, inkl. desentrale rengjøringsrom
Sentralkjøkken
Forsyningssenter
Varetransport og pasienttransport

Avfall
Avfallshåndtering inkludert miljøstasjon og desentrale avfallsrom er beskrevet under
tverrgående program.
Arkiv og dokument
Funksjoner og oppgaver
Det nye Stavanger universitetssykehus har elektronisk pasientjournal og
saksdokumentarkiv, og det er derfor ikke nødvendig å etablere et nærliggende større
papirbasert journalarkiv. Allerede eksisterende papirbasert journalarkiv må ivaretas.
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Avgrensning
Det er ikke nødvendig at dokumentavdelingen ligger på sykehusområdet (jfr. dagens
plassering eksternt), men det er viktig at bemanning ved dokumentavdelingen fysisk er
plassert sammen med papirarkivet. I BT 1 forutsettes at Arkiv og dokument-funksjonen ikke
er med til nybygg.
Behandlingshjelpemidler
I nytt sykehus er det programmert for et kompaktlager for mindre hjelpemidler, til bruk for
innlagt pasienter.
Avdelingen Behandlingshjelpemidler (BHM) er i dag lokalisert utenfor sykehuset og vil
fortsatt være det etter BT1.
Eiendom (FDVU)
Funksjoner og oppgaver
Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, daglig drift, vedlikehold service og utvikling
av sykehuset sine bygg og eiendommer.
Drift og vedlikehold omfatter bl.a. almen tekniske verksteder, bygge- og
eiendomsadministrasjon samt fasiliteter til utvendig vedlikehold. Sykehuset har egen
gartnertjeneste som også har ansvar for utomhus tjenester.
Enheten har behov for innendørs oppbevaring av kjøretøy og driftsutstyr. I tillegg bør det
sikres at et verkstedsareal for bilparken er utformet slik at også større kjøretøy kan tas inn for
vedlikehold.
Det er viktig med en viss nærhet til områder som skal driftes. Det er ønskelig med kortest
mulig gangavstand for å kunne ha rask responstid.
Det er ønskelig med lokale lager/verksteder for å slippe å frakte maskiner og større enheter
til/ fra reparasjon. Det bør videre være mulighet for lager av reservemaskiner samt fjernlager
for ikke-kritisk lagring av for eksempel møbler.
Eiendomsutvikling er en kontinuerlig prosess for å sikre at bygningsmassen til enhver tid er
egnet for pasientbehandling i tråd med endringer av den medisinske utviklingen,
medisinskteknisk utstyr og behandlingsmåter m.m.
Både eiendomsforvaltning og ledere for eiendom drift har behov for kontorfasiliteter.
Sikkerhet
Funksjoner og oppgaver:
Vakt og Sikkerhet skal ivareta det forebyggende sikkerhetsarbeidet i nytt sykehus.
Plasseringen må være sentralt i tilknytning til hovedinngang. Det etableres en vaktsentral
med overvåking av sikkerhetsalarmer, ITV-overvåking, tekniske alarmer (SD-anlegg) og
muligheten for rask avsperring av adkomsten til sykehusets avdelinger/sengeposter. Herfra
vil det være døgnkontinuerlig drift og overvåking.
Selve utformingen av bygningsmassen er av betydning for hvordan vakt og sikring skal
ivaretas i et nytt sykehus. Dersom det blir flere separate bygg er det naturlig å bygge opp en
skranketjeneste i hvert bygg, eller eventuelt fjernstyre tilgangen fra en sentral vaktsentral.
Dette må avklares i seinere fase:
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•
•
•

Overvåking (tekniske og sikkerhetsrelaterte alarmer)
Resepsjonstjenester
Beredskap og kommandosentral ved særskilte interne hendelser (politi/brann)

Avgrensning
Området hvor sykehuset plasseres avgjør utformingen av områdesikringen. Det vil si de
fysiske reguleringene/sperringene som bør etableres for å kunne skjerme sykehuset mot
eventuelle fremtidige terroranslag, og behovet for muligheten til å stenge av området rundt
sykehuset i en eventuell beredskapssituasjon.
Arbeidsprosess perspektiv
En til to personer i vaktsentral som stasjonert sikkerhetspersonell. To til fire vektere som
ivaretar mobil vektertjeneste.
IKT
Funksjoner og oppgaver
Helse Vest IKT har ansvar for forvaltning, daglig drift, vedlikehold, service og utvikling av
sykehusets IKT installasjoner og utstyr.
Det er viktig med nærhet til alle områder som skal driftes. For Helse Vest IKT-service er det
ønskelig med kortest mulig gangavstand for å kunne håndtere rask responstid og
tilgjengelighet for kunder ved personlig oppmøte/ skranke. Kontorplasser, verksted,
skrankefunksjon og lager bør ha god knytning til sykehusets varemottak/ lasterampe, for
håndtering av et stort antall enheter.
Det er behov for lager/verksted for å slippe å frakte maskiner og større enheter til/fra
reparasjon.
Avgrensning
Delfunksjonsplanen beskriver ikke behov for data- og teleforsyning. Behovet for serverrom,
telesentral og kommunikasjonsrom er beskrevet i overordnet teknisk plan.
Arbeidsprosessperspektiv
Helse Vest IKT-service kan eventuelt samlokaliseres i et forsyningssenter eller servicebygg
med rimelig nærhet til brukerne.
Plassering av Helse Vest IKT-Tjenesteproduksjon må sees i sammenheng med fremtidig
plassering av serverrom og det personell som per dags dato er plassert i Gartnerveien.
Renhold
Funksjoner og oppgaver
Renhold ivaretar daglig renhold, maskinelt renhold, periodisk renhold, hovedrengjøring,
spesialrenhold, vindusvask, bygg rengjøring, skylleroms arbeid, og daglig vask av smitterom
og smitteutvask av rom.
Renhold vasker og rer senger.
Renhold har også ansvar for vask av mopper, kluter, matter, gardiner, barnetøy/tekstiler,
uniformer til servicesenteret/varmesentralen.
Prinsipper for renholdsfunksjonen i nytt sykehus er beskrevet i tverrgående program.
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Sengehåndtering
I konseptfasen var det planlagt med desentral sengevask. Basert på siste tilgjengelige
dokumentasjon vedrørende sengevask og hygieneforhold, samt kost/nytte er det i
forprosjektfasen besluttet at sengevasken skal sentraliseres. Det skal investeres i
automatiserte sengelagerheiser, og en felles sentral for sengevask med to automatiserte
linjer samt en manuell linje for vask av spesialsenger.
Areal til reparasjon av senger må ivaretas.
Sentralkjøkken
Ved bygging av nytt sykehus (BT1) vil produksjonskjøkken fortsatt være plassert eksternt.
Det vurderes imidlertid mulighet for plassering av sentralkjøkken i nær tilknytning til nytt
sykehus. Dette er under utredning i et eget prosjekt.
Avgrensning
Kantine (personal) med kjøkken omtales under personalservice. Dette er nærmere beskrevet
i tverrgående program.
Forsyningssenter
I nytt sykehus var det i konseptfasen planlagt forsyningssenter i eget bygg med
kulvertforbindelse til behandlingsarealene. I skisseprosjekt er varemottak/forsyningssenter
lagt til eget areal under oppkjøringsrampe for ambulanser til akuttmottak.
I forprosjektfasen / funksjonsprosjektet vurderes det om areal i varemottak i kombinasjon
med automatiserte lagerheisløsninger dekker behovet for areal til forsyning. Beregning og
simulering av kapasitet utføres av ekstern logistiker med input fra brukere.
Varetransport
Funksjoner og oppgaver
Helse Stavanger har i dag en kombinasjon av transport med egne biler og innleid kapasitet i
faste ruter.
ca. 10 vare/lastebiler tilhørende henholdsvis Eiendomsavdelingen og Transportseksjonen.
Pasienttransport (portør)
Funksjoner og oppgaver:
• Pasienttransport
• Sengelogistikk rene og urene senger
• Behandling av medisinske flaskegasser
• Deltakelse i traumeteam
• Operasjon- og gipsteknikertjeneste
Nærhetsbehov
Portørsentralen har behov for en sentral plassering ift. Akuttmottak og radiologisk avdeling.
Gipsteknikerrom har behov for en sentral plassering opp mot sentraloperasjon.
Post
Funksjoner og oppgaver
Det forventes en nedgang i tradisjonell posttjenesten, da elektronisk post vil dekke de fleste
behov i fremtiden.
Nærhetsbehov for de ulike intern service funksjoner
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Funksjon
Avfall
Arkiv
Drift, vedlikehold og gartner
Eiendom og forvaltning
Sikkerhet
IKT
Renhold
Sengehåndtering
Sentralkjøkken
Forsyningssenteret
Transport, portør
(gipsteknikere)

Interne nærhetsbehov

Eksterne nærhetsbehov

Forsyningssenter
Vestibyle
Forsyningssenter
Sengeverksted

Akuttmottak, føde og
sengepostene

Forsyningssenter og miljøhall
Ladestasjon truck
Behandlingshjelpemidler
Forsyningssenteret
Akuttmottak, gipsestue

Tabell 5 Interne og eksterne nærhetsbehov

Spesielle krav til miljø, bygninger, installasjonsteknikk og utstyr

Det må sørges for transportveier som tåler stort og/eller tungt utstyr. Videre må det påsees at
det settes av ekstra plass over himling for nye installasjoner.
4.8.4 Personalservice
Personalservice omfatter følgende funksjonsområder:
• Fagorganisasjoner
• Garderober
• Kantine
Arealramme
Hvor stort areal som trengs til personalservice i nytt sykehus avhenger av fordeling av antall
ansatte på de to lokalitetene, og dette må beregnes før en setter arealrammen.
Fagorganisasjoner
Denne funksjon omfatter kontorfunksjoner for tillitsvalgte og verneombud.
Garderober
Omtalt under tverrfaglig program.
Kantine
Omtalt under tverrfaglig program.
4.8.5 Pasientservice
Pasientservice omfatter følgende funksjonsområder:
•

•
•
•

Pasientservice
o Pasientinformasjon
o Pasientreiser
o Næringsvirksomhet
o Kafeteria
o Skole
Prestetjeneste / kapell
Overnatting for personell og pårørende
Rekreasjon
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Avgrensing / grensesnitt Ullandhaug – Våland:
Det er sannsynlig at en vil måtte trenge en større andel pasientservicefunksjoner i nytt
sykehus. Dette kommenteres under de ulike funksjonsområder, og må avklares i videre
prosess.
I det følgende beskrives funksjoner, oppgaver samt avgrensning for de ulike
funksjonsområder. Det henvises også til beskrivelse under det tverrfaglige programmet.
Pasientinformasjon og pasientreiser
• Sentral informasjon (pasienter, besøkende, personal)
• Pasientreiser (avreiseområde)
• Administrasjon/service personal
• Oppholds-/ventefasiliteter i vestibyleområdet
• Opphold med internett kafé
Vestibyleområdet er det sentrale ankomstområde i sykehuset. Med campusløsning som valgt
i Ullandhaug-konseptet vil det bli flere innganger som vil være åpne på dagtid, men kun en
åpen på kveld/natt. Det skal være adgang til oppholds- og ventefasiliteter i vestibyleområdet.
Disse vente-/oppholds fasiliteter bør være innrettet til ulike formål. F.eks. stille/leseplasser,
møte/samtaleplasser, internett kafé, område for barn til lek etc. Det vil også være
hensiktsmessig om det fra vestibylen er adgang til utearealer i et hageområde, hvor det kan
være oppholdsplasser, område for barn til lek etc.
I vestibyleområdet vil det typisk være nærhet til næringsvirksomhet og kafeteria.
Funksjoner tilknyttet kundeservice vil naturlig være lokalisert i vestibyleområdet. Den sentrale
informasjon er plassert ved hovedinngangen så pasienter, pårørende, besøkende og
personal kan henvende seg der for informasjon og service. Den sentrale informasjon har
flere funksjoner:
Pasientreiser
Pasientreiser er pr. i dag lokalisert eksternt i leide lokaler. Disse kan evt. flytte til Våland etter
BT1. I BT 1 planlegges kun for følgende funksjoner med nærhet til hovedinngang / evt. til
inngang i det største sengebygget:
Venteområde for pasienter/pårørende som venter på transport trengs ved de ulike
innganger. I tillegg trenger Pasientreiser et ekspedisjonsområde.
Næringsvirksomhet
Næringsvirksomhet omfatter butikker til kiosk, bank/post, frisør, mat/kolonial og andre tilbud
som kan være interessante for ansatte, pasienter, pårørende og besøkende.
Også apoteket kan ha en filial i dette området med henblikk utlevering og salg av medisiner
til pasienter (se nærmere under apotek)
Kafeteria
Det skal være mulig for pasienter og pårørende å spise i en kafeteria, som bør lokaliseres i
tilknytning til vestibyleområdet i nytt sykehus.
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I tillegg kommer et areal til buffet og tilhørende kjøkkenfasiliteter. Som nevnt under kantine
kan evt. samlokalisering med kantine bety at kjøkkenfasilitetene kan være felles.
Skole
Skole omfatter undervisningsfasiliteter til inneliggende barn og unge i somatikk og er
integrert i barneklinikken, som plikter å tilby undervisning til pasienter i grunnskolen og
videregående opplæring. Primærfunksjonen er undervisning individuelt og i små grupper, og
det er behov for separate undervisningsrom til førskolebarn, skolebarn og ungdom. Dessuten
skal det være mulighet for enkel matlaging / kjøkkenkrok i undervisningsarealene.
Prestetjeneste / kapell
Avgrensing / grensesnitt Ullandhaug - Våland:
Prestetjenestens virke er i stor grad knyttet til sengeavdelinger, og det må programmeres
areal for å kunne ivareta dette i nytt sykehus på Ullandhaug. Det vil være mindre behov for
prestetjenesten til somatisk dag-/poliklinisk virksomhet på Våland, men fortsatt behov for
prestetjeneste til psykiatri.
I BT 1 vil kapellfunksjonen bli værende igjen på Våland, og mors transporteres dit. Det må
imidlertid tilrettelegges for et mindre kjølerom og visningsrom lett tilgjengelig for bårebil på
Ullandhaug.
Prestetjenesten betjener både pasienter, pårørende og ansatte av alle trosretninger og
livssyn. Prestetjenestens funksjoner spenner langt utover det tradisjonelt religiøse da de
arbeider med etisk rådgivning i behandlingsmiljøene, undervisning, veiledning, samtaler med
pasienter, pårørende og ansatte, gruppeaktivitet og et økende tverrfaglig arbeid innenfor de
ulike kliniske disipliner.
For å kunne betjene alle trosretninger og livssyn er det viktig å ta hensyn til de behov for
trosutøvelse de ulike retninger har.
Prestetjenesten omfatter følgende funksjonsområder:
•
•
•
•

Betjening av pasienter, pårørende, ansatte:
o Kirkerom / rom for stillhet / livssynsåpent rom for seremonier
o Muslimsk bønnerom
Kontorfunksjoner, blant annet prestekontorer (3-4) med mulighet for konfidensielle
samtaler
Møterom til sorggrupper, veiledning, undervisning (evt. sambruk med andre)
Kapellfunksjon, herunder bårekapell, visningsrom, sekstimersrom, vaskerom og
vente/oppholds fasiliteter ivaretas i hovedsak på Våland i BT1. På Ullandhaug trengs
imidlertid et mindre kjølerom til bruk i påvente av transport av mors til Våland. Visning
forutsettes på pasientrom.

Nærhetsbehov
• Kirkerom / rom for stillhet plasseres sentralt ved hovedvestibylen
• Muslimsk bønnerom (ønskelig plassering mot øst)
• Alle kontorer ønskes mest mulig sentralt plassert i nærheten av kirkerommet
• Et kontor/samtalerom/sakristi ønskes lagt i tilknytning til kirkerommet
• Kjølerom har egen innkjørsel og inngang
Det forutsettes at prestetjenesten generelt har tilgang til urent lager, kopi rom og toaletter i
nærhet av sine funksjoner.
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Overnatting
Overnatting omfatter overnattingsrom for personal og for pårørende.
Funksjoner og oppgaver
Overnatting, personal
Overnatting til personal omfatter overnattingsrom til vakthavende leger. Ifølge regelverk skal
vakthavende leger ha tilgang til overnattingsrom med dusj/WC.
Overnatting, pårørende
Det etableres ensengsrom for alle pasienter i sykehuset inkl. barn. I den forbindelse
forutsettes det at pårørende kan overnatte på pasientrommet. Dette gjelder også barn.
I enkelte situasjoner kan pårørende ikke overnatte på sengerommet, det gjelder f.eks. barn i
nyfødtintensiv. I disse tilfeller bør det være overnattingsrom desentralisert til nyfødtintensiv
og intensiv.
Rekreasjon
Funksjoner og oppgaver
Det planlegges å etablere fritids- og treningsfasiliteter for personalet og evt. pasienter i nytt
sykehus. Dette kan bl.a. omfatte trimrom / treningssal. Det utredes muligheter for sambruk
av treningsfasiliteter ved SIS sportssenter.

4.9

Delfunksjon 8 – Arbeidsplasser/kontor, møterom, FOU og
administrasjon

4.9.1 Arealramme og grensesnitt Ullandhaug/ Våland
Kapasitets- og arealrammen for delfunksjon er et resultat av fremskrevet aktivitet og det
henvises til HFP for nærmere spesifikasjon av aktivitetsforutsetningene.
4.9.2 Virksomhetsbeskrivelse og grunnlag
Delfunksjonen består av følgende funksjonsområder.
• Ledelse og administrasjon
• Arbeidsplasser/kontor og møterom
• Undervisning og forskning (FOU)
Nedenfor beskrives hvert funksjonsområde overordnet mht. funksjoner, oppgaver,
avgrensning samt arbeidsprosesser.
4.9.3 Administrasjon og ledelse
Administrasjon og ledelse skal dekke behovet til sykehusets sentrale ledelse med
støttefunksjoner. Administrasjon omfatter følgende funksjoner:
• Kontorer og møterom
• Sykehusets sentrale ledelse med stabsfunksjoner
Kontorarbeidsplasser/ møterom er nærmere omtalt i tverrgående program.
4.9.4 Arbeidsplasser/kontorer og møterom
Kontorarbeidsplasser i Helse Stavanger HF skal utformes etter prinsippet om at
arbeidsplassens utforming skal være optimalisert i forhold til de oppgaver den enkelte
medarbeider har. Valg av utforming og løsning skal understøtte dette prinsippet.
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Møterom skal ivareta typisk gruppestørrelse, og større rom som skal kunne oppdeles i
mindre. Fleksibilitet i anvendelsen er viktig, møterom tilhører ikke bestemte avdelinger eller
funksjoner.
4.9.5 Undervisning og forskning
Forskning og undervisning omhandler forsknings- og undervisningsfunksjonene i Stavanger
Universitetssjukehus (SUS) dvs.
• Forskning, f.eks. medisinsk bibliotek og biobank og kontorfunksjoner til
forskningspersonell
• Undervisning av personal og studerende, f.eks. undervisningsrom, auditorium,
simuleringsenhet og kontorfunksjoner
Undervisning
Funksjoner og oppgaver
Undervisning er i rask forandring og mye tyder på at vi står foran et paradigme skifte. En
relativ stor del av læring er allerede nettbasert og man kan forvente at denne læringsformen
vil akselerere ytterligere de neste årene i takt med de teknologiske nyvinninger innen blant
annet kommunikasjon. Nettbasert læring gir mulighet for rask distribuering av informasjon
samt økt samarbeid med andre fagmiljøer uavhengig av geografisk plassering. Det er en
allerede en utstrakt bruk av:
• WEB konferanser
• WEB workshops – mindre grupper
• Prosjektbasert læring
• Simulering basert læring
Andre teknologier vil bli lettere tilgjengelige som f.eks.:
• 3D software/ printere, CAD, CAT og Røntgen krystallografi
Flere universiteter og høyskoler legger til rette for økt samspill mellom studenter og forskere.
Det er ikke lenger et lokalt fokus alene men nasjonalt og ikke minst internasjonalt perspektiv.
Avgrensning
Alle møterom, personalrom og undervisningsrom skal ses på som en felles ressurs for hele
sykehuset. Samtidig er det viktig at der er spesifikke arealer som Universitetet i Bergen og
Universitetet i Stavanger disponerer til studentundervisningen. Det må være tilstrekkelig
arealer som er øremerket og tilpasset for utdanningsaktiviteter integrert i de kliniske
arealene. Behovet for simuleringslaboratorier for trening av ulike prosedyrer og ferdigheter,
er økende.
Framtidig utdanningsbehov
Det har vært foretakets hovederfaring at en vesentlig del av helsepersonellet i regionen må
utdannes så lokalt som mulig. Allerede tidlig i 10-års perioden mener Helse Stavanger HF at
følgende bør være etablert i Stavangerregionen:
Vi bør ha etablert den kliniske del av legestudiet (3-årig master-utdanning). Denne
utdanningen bør ha et spesielt fokus på samhandling med primærhelsetjenesten og en slik
utdanning vil være avgjørende for å få tilstrekkelig tilgang til nok og riktig utdannede
medisinere i regionen. Samtidig er det et nasjonalt behov for å utdanne en større andel av
legene i Norge. I dag er ca. 2/3 av nye leger med norsk autorisasjon utdannet i utlandet. En
mulighetsstudie av hvordan en kan starte medisinutdanning i Stavanger i samarbeid med
UiB, er allerede utarbeidet. Denne tilsier minimum 150 medisinstudenter i Stavanger og ca.
120 vil til enhver tid være tilstede ved sykehuset. I perspektivet fram mot 2025 må det
planlegges med totalt 300 studenter.
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Allerede i dag er det behov for å øke utdanningen av sykepleiere betydelig.
Stavangerregionen har relativt sett lav utdanningskapasitet på dette området og dette fører til
betydelige vansker med å rekruttere sykepleiere både i til spesialisthelsetjenesten og til
kommunehelsetjenesten. Det svekker regionens rekrutteringsmuligheter, særlig når
arbeidsmarkedet totalt sett er stramt. Det er derfor et sterkt behov for å øke kapasiteten i
sykepleierutdanningen fra 200 til 300 per år innen kort tid og til 400 per år i 2025, slik at det
til enhver tid vil være 1200 sykepleierstudenter i området.
Det vil være både aktuelt og mulig å etablere flere andre helseutdanninger i 10-års perioden.
Dette gjelder både bioingeniørutdanning, bachelor for ambulansepersonell, samt
masterutdanninger i akuttmedisin, psykolog og kiropraktikk.
Nærhetsbehov
• Internt nærhetsbehov: nærhetsbehov mellom delfunksjonens egne funksjonsområder
• Eksternt nærhetsbehov: nærhetsbehov til andre funksjoner

Figur 21 Nærhetsbehov

Forskning
Funksjoner og oppgaver
Forskning og utdanning er blant de lovpålagte oppgavene innenfor spesialhelsetjenesten og
krever egne arealer i sykehuset. Det er disse oppgavene som skal gi sikkerhet for at
befolkningen også i framtiden har tilgang til gode helsetjenester. Forskning og utdanning er
dessuten sentrale elementer i kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av tilbudet i helsetjenesten.
Arealer til forskning og undervisning som må foregå klinikknært etableres i BT1 på
Ullandhaug. Øvrig FOU-virksomhet kan foregå på Våland.
Forskning er nærmere beskrevet i HFP versjon 1.1.

5

Romfunksjonsprogram

Romfunksjonsprogram som ble utarbeidet i konseptfasen er i skisseprosjekt og
forprosjektfase brukt veiledende av arkitektgruppen. Hvilke rom som trengs innen de ulike
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funksjonsområder er gjennomgått og diskutert i de ulike brukergruppemøtene / særmøtene
mellom brukere og arkitekter. Revidert romfunksjonsprogram er utarbeidet med grunnlag i
dette.
Liste over rom, gruppert i hht. De ulike funskjonsområder vises i tabell under. For mer
detaljer henvises til dRofus.
Tabell 6 Romfunksjonsprogram. Utdrag fra dRofus
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