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1 Bakgrunn og avgrensning av prosjektet 
Planleggingen av Nye Førde Sentralsykehus startet i 2013 med idefaserapporten «Møllerrapporten», 

som i 2015 ble bearbeidet til konseptfaserapporten (KFR) «Arealplan FSS». Denne rapporten dannet 

grunnlaget for søknad til Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2015. Parallelt med denne 

bearbeidingen oppdaterte Helse Førde HF i løpet av våren 2015, sin virksomhetsmessige 

utviklingsplan og utarbeidet en bygningsmessig utviklingsplan. 

Helse Førde har fått innvilget sin lånesøknad og planlagt investering er kalkulert til 1,6 milliarder 

kroner – hvorav 1,1 milliarder som lån og resterende som egenfinansiert investering. I søknaden til 

Helse- og omsorgsdepartementet har Helse Førde HF lagt opp til reduserte driftsutgifter etter 

forventninger om en mer effektiv drift med blant annet tilpasset og tidsmessig areal og utstyr.  

Helse Førde har startet et tjenesteutviklingsprosjekt «Pasientens helseteneste» der målsettingen er   

å «(…) kvalitetssikre konseptfaserapporten oppimot si pågåande planlegging, og sikre rett prioritering 

i forprosjektet ved å synleggjere gevinstane i utviklingsarbeidet» 1. Dette arbeidet påvirker 

virksomhet og krav til bygg, og Sykehusbygg er engasjert for å bistå til å kvalitetssikre 

konseptfaserapporten gjennom utarbeidelse av revidert funksjonsprogram og romprogram. 

Nye Førde sjukehus er et om- og utbyggingsprosjekt for Førde sentralsjukehus. Prosjektet har i 2017 

hatt en kvalitetssikring og videreutvikling av konseptfasen fram mot oppstart forprosjekt. 

Dette dokumentet er en oppsummering av det arbeidet som har vært knyttet til funksjons- og 

romprogrammering. Det inneholder ikke alle funksjonsområder i sykehuset, men har fokus på de 

områder der FSS har hatt behov for en særskilt kvalitetssikring og de områder som er aktuelle i 

forhold til nybygg og/eller ombygging.  

Når det utarbeides et funksjons- og romprogram for et nybygg/ombygging der det ikke er besluttet 

hvilke funksjoner som skal bygges om eller bygges nytt vil romprogrammet være beregnet ut i fra 

kapasitetsbehov og gjeldende arealstandarder for nye sykehusprosjekter. Når strukturen er besluttet 

og prosjekteringen er i gang er det behov for tilpassing av arealet i forhold til det som faktisk skal 

bygges. Dersom funksjoner ikke flyttes men kun omfattes av et mindre omfang av renovering av 

eksisterende bygg vil det påvirke både areal og kostnader på en annen måte enn et nybygg.  

Hensikten med funksjonsprogrammene er å gi et godt grunnlag for det videre arbeidet med 

planlegging og prosjektering. 

 

2 Organisering og prosess 
Sykehusbygg HF (SB) har bistått prosjektledelsen i kvalitetssikring av forutsetninger, funksjonelt 

innhold og areal. Det har vært en dialog med grupper fra tjenesteutviklingsprosjektet der de har 

kommet med innspill i forhold til dagens og framtidig virksomhet. Det er stor forskjell i hvor 

                                                           
1 «Forprosjekt Nye Førde sjukehus» Behov for avklaringar frå verksemdutvikling i prosjektet 

«Utvikling av døgntilboda», Helse Førde, 06.02.17 
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omfattende dialogen har vært, noe som gjenspeiles i dokumentasjonen.  

2.1 Framskriving av framtidig aktivitet og kapasitetsbehov 
Helse Førde hadde ansvar for framskriving i forbindelse med utarbeiding av konseptprogrammet 

«Arealplan FSS» i 2015. Noen av disse forutsetningene er ikke endret i arbeidet med 

funksjonsprogrammene. Det framgår av hvert kapittel hvilken framskriving som ligger til grunn. 

I forbindelse med kvalitetssikring av konseptprogrammet har Sykehusbygg framskrevet 

kapasitetsbehov for Helse Førde og for Nye Førde Sjukehus for følgende områder: 

 Kvinne/barn 0-17 år 

 Operasjon, generell og augeoperasjoner 

 Intensiv og tung overvåking 

Utgangspunktet for all framskriving utført av Sykehusbygg er aktivitetsdata for Helse Førde med alle 

underliggende lokasjoner, fra NPR i 2015 koblet til befolkningsframskrivinger fra SSB. Aktivitet og 

kapasitetsbehov er framskrevet til årene 2030, 2035 og 2040. Aktivitet for de som er bosatte i Gulen 

kommune er ikke inkludert i framskrivingene.  

I framskriving ligger det inne noen kvalitative endringsfaktorer som omstilling fra døgn til 

dagbehandling og poliklinikk, bruk av pasienthotell og observasjonspost i tillegg til «normalsenger», 

at noe av aktiviteten forventes å flytte ut av sykehuset (KAD-plasser, kommunale intermediærplasser 

mm) og en forventning om intern effektivisering i sykehuset. Nærmere beskrivelse av 

framskrivingsmodellen, omstillingsfaktorer og utnyttingsgrader finnes i vedlegg 1, Metode for 

framskriving. 

Når aktiviteten er framskrevet kan framtidig kapasitetsbehov beregnes. Hvordan sykehuset/foretaket 

benytter arealene: «utnyttingsgrader» har stor betydning for kapasitetsbehovet. Om et sengeområde 

beregnes med 75%, 85% eller 90% gjennomsnittsbelegg gir store utslag på antall senger det er behov 

for. Om planlagt virksomhet foregår 210, 220 eller 230 dager i året, og om effektiv åpningstid for 

poliklinikk, operasjon og bildediagnostikk er 4, 6 eller 8 timer daglig er på samme måte avgjørende 

for beregnet kapasitetsbehov. Hvilke utnyttingsgrader som er benyttet framgår i hvert kapittel der 

framskriving er beskrevet. 

3 Endringer besluttet i forprosjektet – gjennomført av Helse 

Førde  
Helse Førde har gjennomført brukarprosesser i tre runder, delt opp i disse gruppene: 

 Gruppe 1 Døgn, akutt, barn og kvinneklinikken inkl. føde 

 Gruppe 2 Radiologi og lab-fag 

 Gruppe 3 Psykisk helsevern 

 Gruppe 4 Kontor og Apotek (Stab og støtte) 

 Gruppe 5 Poliklinikk, dagbehandling og behandlingshjelpemidler 

 Gruppe 6 Operasjon, Intensiv, Tung overvåking og sterilsentral 

 

 Brukermøte 1 torsdag 8. og fredag 9. februar  

 Brukermøte 2 torsdag 15. og fredag 16. mars  

 Brukermøte 3 torsdag 15. og fredag 26. april 
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 I tillegg er det holdt egne særmøter innen ulike delområder, eksempelvis flere møter med barn og 

kvinneklinikken, akuttmottak, operasjon, intensiv og tung overvåking, sterilsentral, øye poliklinikk, 

ØNH-poliklinikk. Dette er ikke en uttømmende liste, men nevner mange av særmøtene. 

 Ved behov for større justeringer av programmet gjennom prosessen, være seg kapasitet, areal eller 

funksjon, så er dette løftet til forprosjektets styringsgruppe for beslutning. Andre mindre justeringer 

er tatt inn av prosjektledelsen fortløpende etter ønske fra brukergruppene. Resultatene fra 

justeringer gjennom brukerprosessene fremgår av liste nedenfor.  
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Tabell 3-1 Endringer besluttet i Forprosjektet 

 Program 
Sykehusbygg 

Program etter 
forprosjekt 

  

Enhet Kapasitet Program 
Justert 

kapasitet 
Program Kommentar/endringer: Beslutning 

Psykisk helsevern 
PHV 

42/80+8 3778 41/77+8 3786 

Fremskrevet behov for 42 senger og 80 
behandlerkontor med 8 spesialrom i tillegg. Sengetal 
er redusert med ett sengerom og tre behandlerkontor, 
ett i BUP og to for sengeposter.Netto funksjonsareal 
er tilnærmet uendret. 

Prosjekt- 
leiinga 

Døgn 114 3464 113 3472 

Pasientsenger. Programmet er løst med å bruke 
enkelte, større rom for flere senger pga, 
arealknapphet på tre etaasjer. 8 ekstrasenger er løst 
på denne måten. Reduksjon med en seng pga. 
arealknapphet. 

Styrings- 
gruppa 

Pasienthotell/ 
sykehotell 

40 1003 36 846 

Pasienthotell inngår i samlet sengekapasitet for 
sykehuset med 27 senger inkl. "God start" enhet. 
Kapasitet i sykehotell er ikke basert på framskrevet 
kapasitetsbehov, og er i brukerprosess redusert, og 
slått sammen med pasienthotellet. 

Styrings- 
gruppa 

KK og Barn 17 853 19 893 
Pasientrom. Inkl. 3 fødestuer. Kapasitetsberegning er 
kvalitetssikret for barn, og oppjustert med tre plasser. 
Prosjektert funksjonsareal; 840 m2. 

Prosjekt- 
leiinga 

Laboratorie- fagene  2481  2507 

Medisinsk biokjemi, mikrobiologi, blodbank, patologi 
og prøvetakingspoliklinikk. Romprogram er laget ut 
fra innmeldt behov fra enhetene i eksisterende 
arealer. Gjennom sambruk av rom og funksjoner har 
en løst behovene i avsatt areal. 

Prosjekt- 
leiinga 

Poliklinikk 76+28 2983 76+28 2993 
Generelle UB-rom + spesialrom. Antall spesialrom er 
kvalitetssikret og oppjustert til 28 

Prosjekt- 
leiinga 

Scopi og kir.pros. Inkl 
10 hvileplasser 

13 563 13 553 Spesialrom - ingen endring NA 

Dagplasser, dialyse 14 289 14 340 
Netto funksjonsareal er oppjustert etter 
brukerprosess, etter ønske fra avdeling. Prosjektert 
areal 467 m2 

Prosjekt- 
leiinga 

Dagplasser, 
kjemoterapi og 
infusjoner 

25 425 21 225 
Tal plasser på kjemoterapi er redusert pga. 
arealknapphet. Mulighet for sambruk med 
infusjonsenhet som er plassert i umiddelbar nærhet. 

Prosjekt- 
leiinga 

Operasjon 8+3 1027 8+1 993 
8 operasjonsstuer og 1 spesialrom er valgt løsning 
med mulighet for påbygging av areal senere. 
Prosjektert funksjonsareal: 1075 m2 

Styrings- 
gruppa 

Oppvåkning 22 345 18 464 

12 hvileplasser til dagkirurgi og 12 
overvåkningsplasser til elektive stuer er justert til 18 
samlet, Sum av plasser INT/TOV og oppvåkning går 
da fra 22 i dag til 30 i ny planløsning 

Styrings- 
gruppa 

Intensiv og tung 
overvåkning 17 652 12 573 

Inkl. 1 luftsmitteisolat og 1 kontaktsmitteisolat. Dette 
tallet er redusert til 12 med fleksibilitet mot 
døgnposter og obsservasjonspost i akuttmottak. 

Styrings- 
gruppa 

Stab og støtte 316 5255   5253 

Kontorbehov må kvalitetssikres. Er prosjektert 4748 
m2 i sentralblokk med flere teamkontor enn i 
program. Mangler likevel i overkant av 60 
kontorarbeidsplasser. 

Prosjekt- 
leiinga 

Akuttmottak 8+8+2 602 8+8+2 601 
Romprogram 8 behandling, 8 obs-senger og 2 
traumerom, prosjektert 555 m2 netto 

Prosjekt- 
leiinga 

Sterilsentral   542   542 
Prosjektert 711 m2 inkl. 120 m2 felles garderobe med 
operasjon. 

Prosjekt- 
leiinga 

Sykehus apoteket   463   434 Prosjektert areal 478 m2, ingen endring NA 

SUM   24 725   24 397     
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4 Oppsummert funksjons- og romprogram  
Romprogrammene er programmert etter en romstandard som er basert på erfaring fra de siste 

sykehusprosjektene i Norge. Det er et nettoprogram som inkluderer selve funksjonen, inkludert 

støtteareal, eksklusiv korridor, tapper etc. 

Tabell 4-1 nettoareal pr funksjon inkludert støtterom 

 

Tabellen under viser de funksjonsområder som er omfattet av kvalitetssikringen av programmet fra 

Konseptrapporten, gjennomført av Sykehusbygg i nært samarbeid med ansatte. Den viser 

kapasitetsforutsetninger og beregnet samlet areal. Detaljert informasjon finnes i kapitlene med 

funksjonsprogram. For hvert funksjonsområde er det også kommentert uavklarte problemstillinger. 

Romprogrammet for hver funksjon er samlet i eget vedlegg 

Døgnopphold
Nettoarealstandard 

inkl støtterom

Senger (somatikk) 30

Senger tung overvåking 30

Barn, familierom 40

dag/hvileplass polklin 10

Hotellseng 27

Døgnplass (PHV) 45

Skjermet døgnplass (PHV) 60

Intensivsenger 40

Fødestue 60

Dagplass medisin 16

Dagplass kjemoterapi 16

Dagplass Dialyse 20

Dagplass (dagkir) 10

Poliklinikkrom, (somatikk, BUP oog DPS) 30

Spesialrom tilknyttet operasjon 50

spesialrom tilknyttet poliklinikk 40

Undersøkelse 30

Postoperativ 16

Operasjon 110

Konvensjonell røntgen 30

Ultralyd 30

CT 90

MR 90
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Tabell 4-2 Oppsummert kvalitetssikring av funksjonsprogrammet 

 

 

5 Behov for videre avklaringer inn mot forprosjektet 
Det er behov for avklaringer innenfor flere funksjonsområder fram mot oppstart forprosjekt. Noe av 

dette er også spørsmål som kan avklares i forprosjektfasen.  

Barneombudet anbefaler i oppdragsdokumentet til de regionale foretakene at Helse- og 

omsorgsdepartementet skal pålegge helseforetakene å bygge familiebaserte enheter ved 

nyfødtintensivavdelingene i helseregionen. Videre løfter Barneombudet Nyfødtintensiv ved Vestre 

Viken HF frem som et utstillingsvindu2.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Helse på barns premisser. Barneombudets fagrapport 2013 

Enhet

Framskrevet 

kapasitetsbehov

Beregnet framtidig 

arealbehov

Døgn 114 3464 Pasientrom

Sykehotell og pasienthotell 40 1003 Rom

KK og Barn 19 853

Pasientrom. Inkl. 3 fødestuer. Kapasitetsberegning må kvalitetssikres, spesielt på 

barn. Blir mest sannsynlig noe oppjustert. 

Laboratoriefagene 2481

Medisinsk biokjemi, mikrobiologi, blodbank, patologi og prøvetakingspoliklinikk. 
Romprogram er laget ut fra innmeldt behov fra enhetene i eksisterende arealer. 

Det er ikke forsøkt redusert i areal. Dette må evt gjøres i etterkant. 

Poliklinikk 76 + 28 2983 Generelle UB-rom + spesialrom. Antall spesialrom må kvalitetssikres mot FSS. 

Scopi og kir.pros, inkl 10 hvileplasser 13 563 Spesialrom

Dagplasser, dialyse 14 289

Dagplasser, kjemoterapi og 

infusjoner 25 425

Operasjon 8+3 1027 8 operasjonsstuer og 3 spesialrom som skal kune gjørs om til operasjonsstuer.

Oppvåkning 22 345 12 hvileplasser til dagkirurgi og 12 overvåkningsplasser til elektive stuer.

Intensiv og tung overvåkning 17 652 Inkl. 1 luftsmitteisolat og 1 kontaktsmitteisolat.

Akuttmottak 602

Stab og støtte 5255 Kontorbehov må kvalitetssikres. 

Psykisk helsevern 42/80+8 3778

Sykehusapotek 463

Sterilsentral 542

SUM 24725

Enheter uten romprogram

Radiologi
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Tabell 5-1 Oppsummering uavklare problemstillinger fra funksjonsprogrammeringa 

Videre oppfølging Ansvar 

Logistikk og forsyning Det er startet opp en egen arbeidsgruppe for logistikk ved FSS. 
Helse Førde / 
Niras 

Sterilsentral 
Niras er engasjert for å levere kapasitetstall for sterilsentral. 
Sykehusbygg har utarbeidet et utkast til rom- og funksjonsprogram. 

  

Sterile forbruksvarer og 
-gods  

Oppbevares i lukkede skap i sengeområdet. Videre planlegging av 
leveranse og oppbevaring vil være en del av logistikkprosjektet som 
pågår.   

  

 Transportsystemer Rørpostsystem  

Pasientsenger/-
transport - sengevask 

Rombunde senger eller ikke. Transport av pasient av pasient fra 
akuttmottak, transport båre eller seng? Sengevask- sentralisert eller 
sengevask på rom? Tilrettelagt for begge deler? 

Helse Førde – del 
av overordnet 
logistikkprosjekt 

 Legemiddelforsyning Legemidler til sengepost – endosepakninger?    

Avfallshåndtering Avfallshåndtering – avhengig av nybygg eller ikke?   

Poliklinikk Antall spesialrom er meldt inn av FSS og må kvalitetssikres. Helse Førde 

Laboratoriefunksjoner 

Må avklares om funksjonene berøres av andre funksjoners rokader. 

Helse Førde Rørpost – beslutning om rørpost har betydning for mulige måter å 
organisere blodprøvetaking på, evt tempus prøvetakingstransport. 

Radiologi Må avklares om funksjonene berøres av andre funksjoners rokader. Helse Førde 

dRofus 
Romprogram for alle funksjoner må overføres til dRofus. Dette tar 
Helse Førde selv ansvar for, men får starthjelp fra Sykehusbygg. RFP 
etableres først tidlig i forprosjektet. 

Helse Førde / 
bistand fra 
Sykehusbygg 

Dekontaminering 
CRBNE (Chemical, Radiological, Biological, Nuclear, and Explosive). 
Hvor skal dette utføres? 

Helse Førde 

 

6 Tverrgående tema 
Noen tema går igjen i flere av delfunksjonene. Det som er felles i funksjonsprogrammene er gitt en 

samlet beskrivelse i dette kapitlet. Det spesifikke for hvert delfunksjonsprogram er beholdt der. 

6.1 Smittevern 
I fremtiden vil det på grunn av økt forekomst av infeksjoner, flerresistente mikrober og økt antall 

immunsupprimerte pasienter, være et økende behov for isolering. Dette inkluderer både 

kontaktsmitteisolasjon og luftsmitteisolasjon.  

Enerom med WC reduserer risikoen for smittespredning. Helse Førde har uttrykt en målsetting om å 

etablere sengeområder med ensengsrom. Behovet for noe beskyttende isolasjon og kontaktsmitte 

kan ivaretas gjennom ensengsrom knyttet til hvert sengeområde3. Det bør tilrettelegges for et 

kontaktsmitteisolat pr. sengeområde på inntil 24-30 senger dersom alle senger blir ensengsrom. Med 

                                                           
3 Smittevernplan Helse Vest RHF 2017-2021 Strategi for å førebyggje og handtere sjukehusinfeksjonar 
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blanding av ensengs- og flersengsrom vil det være behov for flere kontaktsmitteisolat. Rom for 

kontaktsmitte har dekontaminator på badet.  

Vedrørende luftsmitteisolat anbefaler FSS at det gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse opp mot det 

tilbudet som ligger i 8. etasje i dag og evt. opprettelse av nytt luftsmitteisolat tilknyttet 

intensivavdelingen4.  

6.2 Vareforsyning 
Dette kapitlet omtaler ikke konsept for total vareforsynlig i Førde sjukehus. Det som er tatt med her 

er beskrivelser som er felles i flere delfunksjonsprogram. Beskrivelser som er spesifikk for hvert 

funksjonsområde står under det aktuelle delfunksjonsprogrammet.  

Det pågår et logistikkprosjekt som vil avklare leveranse og behov for lokal lagring. Generelt er det 

viktig å påse at det er sammenheng mellom prinsippene som legges til grunn for vareforsyning og 

dimensjonering av lokale lager. I neste omgang er det viktig at planlagte premisser for vareleveranse 

gjennomføres – ellers vil lokal lagerkapasitet kunne bli for liten (ved sjeldnere leveranser enn 

forutsatt) 

Vareleveranse- forbruksvarer 

Sterile forbruksvarer og sirkulasjonsgods skal oppbevares i lukkede skap i funksjonsområder. Videre 

planlegging av leveranse og oppbevaring vil være en del av logistikkprosjektet som pågår.   

 

Tøyhåndtering 

Sengetøy og annet tøy til bruk i sengepost leveres til seksjonene ferdig avdelingspakket. Tøy legges 

over i skap i seksjonene. Tom tøyvogn plasseres i avfallsrom hvor den fylles med skittent tøy. Portør 

transporterer rent tøy inn og tar med seg urent ut. Mengde tøy er avhengig av behov og leveranse-

hyppighet, men det må beregnes minimum sengetøy ol. til 2-dagers bruk i skap i avdelingen.  

 

Avfall 

Avfall samles opp på lokale avfallsrom i seksjonene. Matavfall og annet avfall som kan lukte skal 

bringes direkte til kjølt avfallsrom. I avfallsrommet må det være plass til ulike fraksjoner kildesortert 

avfall og vogner for urent tøy. Avfall hentes av vaktmester eller portørtjenesten som bringer dette til 

sykehusets miljøhall. 

 

Ved et eventuelt nybygg for sengeposter, må det diskuteres om dagens løsning skal videreføres, eller 

om det for eksempel skal etableres en sjaktløsning.  

 

7 Funksjonsprogram døgnplasser, sengeområder 
Dette funksjonsprogrammet for døgntilbudet ved Førde Sentralsjukehus er gjennomført med 

utgangspunkt i en allerede utarbeidet Konseptfaserapport «Arealplan FSS» fra 2015.  

Innspillene er gitt fra tjenesteutviklingsprosjektet for døgntilbudet, i tillegg til workshops mellom 

prosjektet og Sykehusbygg. Det har vært medvirkning fra klinikken i en arbeidsgruppe sammensatt av 

representanter fra sykehuset, organisert av tjenesteutviklingsprosjektet. Arbeidsgruppa har diskutert 

                                                           
4 Del av saksutgreiing vedrørande behov for luftsmitteisolat og isoleringsrom ved Nye Førde sjukehus v/ 
seksjonsleiar kvalitet og pasienttryggleik, Kari Furevik, 24.10.17 
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særskilte behov og muligheter for organisering av de ulike sengepostene som kan understøtte en 

effektiv drift.   

Fra konseptfasen foreligger det også et skisseprosjekt. Funksjonsprogrammet som er beskrevet her 

forslår flere 1-sengsrom enn det som ble foreslått i skisseprosjektet. Da 1-sengsrom er sterkt å 

foretrekke fremfor flersengsrom av hensyn til taushetsplikt, effektiv behandling, trivsel for 

pasientene og smittevern, anbefales det at skisseprosjektet omarbeides eller utføres på nytt. 

 

7.1 Beskrivelse av dagens funksjoner, aktivitet og kapasitet, spesielle 

problemstillinger 
Ved dagens sentralsykehus i Førde, FSS, er døgntilbudet fordelt over fem etasjer i høyblokka: 

₋ 4. et.: Felles sengeposter for nevrologi, revmatologi og rehabilitering; 22 døgnplasser 

₋ 5. et.: Barneavdelingens sengepost med 6 kuvøseplasser, 8 plasser til store barn og sengepost for 

føde/barsel og gynekologi med 18 sengeplasser; totalt 32 døgnplasser 

₋ 6. et.: Kirurgisk sengepost med ØNH og øye; 28 døgnplasser. 

₋ 7. et.: Ortopedisk sengepost samlokalisert med pasienthotell; 31 døgnplasser 

₋ 8. et.: To medisinske sengeposter og kreftsengepost med plasser til palliasjon; xx døgnplasser 

Det er i dag en blanding av flersengsrom og noen enkelte ensengsrom.  

I den senere tid har flere sengeområder blitt bygd for å møte endringer i pasientbehandling og 

pasientlogistikk. Noen sengeområder har etablert en kombinasjon av poliklinikk og døgnsenger.  Det 

har medført små driftsenheter for døgnplasser, noe som medfører økte driftskostnader på 

døgn/helg. Spredning av poliklinisk aktivitet over mange etasjer og fløyer reduserer mulighetene for 

effektiv bruk av poliklinikkrom.  

Aktivitets- og kapasitetsanalyser 

Framskrivingen for Konseptrapporten for sengeområde og poliklinikk er utført av Helse Førde. 

Romprogram som er utarbeidet av Sykehusbygg HF er basert på kapasitetstall levert av Helse Førde.  

FSS har beregnet og meldt inn følgende behov: 

 114 pasientsenger (eksklusivt barn og KK) 

 27 pasienthotellsenger 

 23 sykehotellsenger 

 

7.2 Driftskonsepter og funksjonsbeskrivelser 

Forutsetninger fra konseptfasen5: 

 Så mange rom som mulig bør være enerom for å gjøre det enklere å gjennomføre visitter og 

samtaler med pasienten 

 Det må vurderes sammenslåing av flere eller av alle somatiske sengeposter 

 Tilrettelegges for sengetun med fleksibelt bruk av personalet 

 
I skisseprosjektet ble det planlagt 177 nye sengeplasser fordelt på 54 ensengsrom- og 41 
tresengsrom. I tillegg ville det være mulig å sette inn ca. 59 ekstra senger ved å sette inn 1 ekstra 
seng på egnete rom. De nyere sykehusprosjektene både nasjonalt og internasjonalt bygges i 
hovedsak med kun ensengsrom, noe FSS ønsker å støtte seg til.  

                                                           
5 Vedlegg 2 til Konseptrapporten «Overordna design for alternativ 1» 
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Forutsetninger for videre planlegging 

Sengeområdet skal legge til rette for at:  

 Det skal være arbeidsplasser for leger, sykepleiere og annet personell i eller i nærheten av 

sengeområdet for å kunne utføre funksjoner knyttet til inneliggende pasienter.  

 Sengeområdene skal støtte muligheten for god kontakt mellom pasient og personalet i 

oversiktlige miljøer 

 Det skal legges til rette for at pårørende kan være naturlig tilstede som en støtte og en 

ressurs for pasienten 

 I planlegging av sengeområdene skal det tas hensyn til at det kan utføres flere typer 

undersøkelser og behandling i sengerommet som tidligere er utført ved å flytte pasienten til 

poliklinikk eller et undersøkelses- og behandlingsrom. 

 Sengeområdene skal invitere til aktivitet og mestring for den inneliggende pasient. Slik at 

mest mulig opptrening kan gjøres på sengerommet, i korridor og eventuelt fellesrom. 

 For å støtte opp under best mulig tverrfaglig samarbeide bør det være møteplasser for 

personalet, i tillegg til dokumentasjonsrom og konfidensielt arbeid. 

 Det må være et fokus på desentrale arbeidsstasjoner, forsyning og andre støtterom som 

minimerer gangavstand for personalet og en nærhet og visuell kontakt til sengerom som 

skaper trygghet for pasientene.  

 

Sengeområdene er i utgangspunktet en felles ressurs og generelt utformet. Hensikten er at de ulike 

fagområdene i framtiden lett kan endre lokalisering og dimensjon. Sengeområdene planlegges med 

enkeltrom med direkte inngang til eget bad. Ett rom i hvert sengeområde bør utformes som 

kontaktsmitteisolat med forrom/sluse.  

Størrelsen på et somatisk normalsengeområde bør bestå av minimum 24 antall senger for å sikre en 

optimal utnyttelse av personell, spesielt på ubekvem arbeidstid. De siste sykehusprosjektene i Norge 

er planlagt fra 24 til 36 senger i sengeområdet, avhengig av utformingen av bygget.  

Framskrivinger gjort av FSS tilsier et behov på 114 normalsenger. Det foreslås derfor å lage to 

sengeområder à 28 senger (fire tun à 7 senger) og to sengeområder à 29 senger (tre tun à 7 senger + 

ett tun à 8 senger):  



SYKEHUSBYGG 

Side 11 av 123 
 

 

 
Figur 1 eksempel på en strukturell oppbygging av flere sengeområder, totalt 115 sengerom 

 

Fire sengeområder (eksklusiv barn/føde/gyn.) er ett mindre enn det FSS har i dag.  

Hvert sengetun har en arbeidsstasjon med noe støtteareal, mens sengeområdet (som består av fire 

sengetun) har mulighet til å dele felles støtterom som samtale, møterom, avfall m.m. 
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Figur 2: Eksempel på strukturering av sengeområder 

 

For å kunne fungere som en enhet forutsetter det at det er en visuell kontakt mellom 

arbeidsstasjonene og at personalet kan ha en felles base (for eksempel i en av arbeidsstasjonene) på 

natt med et visuelt overblikk over enheten. Det skal også være en visuell kontakt mellom desentral 

arbeidsstasjon/personalet og pasientrom.   

 

Utformingen av sengeområdene skal understøtte gode og effektive arbeidsprosesser og ivareta 

tverrfaglighet. Det skal tilrettelegges for romslige arbeidsstasjoner hvor personalet kan arbeide i 

team rundt pasienten. Det må avsettes arealer for aktivitet som krever skjerming, som 

telefonsamtaler og diktering. Det forventes en betydelig utvikling med tanke på digitaliserte løsninger 

for dokumentasjon (kurve, journal), og det skal tilrettelegges for plass og utstyr til dette både i felles 

arbeidsområder og inne på pasientrommet.  

 

Det skal også tilrettelegges med pauserom og arbeidsrom. Det er viktig med funksjonelle 

støttearealer som medisinrom, desinfeksjon og desentrale lager. Mest mulig behandling, dialog, 

undervisning og opptrening bør foregå på sengerommet. 
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Hovedprinsipper pasientflyt  

Mange av sengepostens pasienter ankommer via akuttmottak. Det må derfor være god tilgang fra 

akuttmottak til alle sengeposter via heis. I forbindelse med valg av løsning for sengevask som omtales 

under kapittel 7.3, må det også bestemmes om pasienten skal fraktes fra akuttmottak til sengepost i 

seng eller transportbåre, med hensyn til antall beredskapssenger.  

 

7.3 Støttefunksjoner 
Blodprøvetaking – rørpost 

Et effektivt pasientforløp forutsetter blant annet en rask diagnostikk og raske prøvesvar. 

Behovet for rørpost er tatt opp i konseptrapporten og diskutert i prosjektgruppa. Behovet er også 

reist i prosjektgruppa for logistikk og for sykehusapoteket. Rørpost gir mulighet for at blodprøver kan 

tas i sengeområdene og sendes til laboratorier for raskere diagnostikk. Dette må i så fall utredes i 

samarbeid med de andre prosjektgruppene og avgjøres samlet.  

 

Sengevask                                                                                                                                                                                                  

I skisseprosjektet er sengevask forslått sentralisert og lagt til plan 0 i dagens forsyningsarealer, hvor 

den får et bruksareal (det antas at dette er ment som et nettoareal) på 458m2 inklusive 

oppstillingsplasser6. Når forutsetningene nå endres, og man kun planlegger ensengsrom, bør løsning 

for sengevask revurderes i lys av dette.  

 

7.4 Pasienthotell og sykehotell 
Sykehotell er et overnattingstilbud for tilreisende som kommer til poliklinisk behandling eller i 

forkant/etterkant av innleggelse på sykehuset, uten behov for medisinsk tilsyn. 

Pasienthotell tilbyr overnatting til innskrevne pasienter. Oppholdet anses da som en del av 

pasientens sykehusopphold, og sykehuset har plikt til å føre tilsyn med pasienten og til å yte 

behandling dersom det er nødvendig. Pasienter som ikke er innskrevet ved sykehuset og som 

overnatter ved sykehotell, har sykehuset formelt sett ikke noe ansvar for7. 

FSS har i dag både pasienthotell og sykehotell. Erfaring tilsier et økt behov for syke- og pasienthotell. 

Endrede pasientforløp fra døgn- til dagopphold medfører blant annet at tilreisende vil ha behov for 

overnattingsmuligheter. Dette er et særlig behov i Førde, der mange av pasientene har lang reisevei 

til sentralsjukehuset.  

I konseptfasen ble det kun planlagt for sykehotell på sentralsykehuset. Antall rom ble beregnet ut fra 

en praktisk vurdering og hvor mye areal i eksisterende bygningsmasse man vil prioritere inn mot 

dette området, ikke ut fra fremskrevet behov. Behovet ble satt til 14 enerom og 9 dobbeltrom8, totalt 

23 rom på sykehotellet. I denne fasen har prosjektet «Pasientens helsetjeneste» hatt en egen 

arbeidsgruppe som har sett på behovet for pasienthotell. De anbefaler å etablere 27 

pasienthotellrom i tillegg til de 23 rommene på sykehotellet.  

Det benyttes en lavere arealstandard på pasienthotell enn på vanlige pasientrom, da det ikke er 

behov for arbeidsstasjoner for personale, medisinrom med mer.  

                                                           
6 Vedlegg 3 til Konseptrapporten «Skisseprosjekt for alternativ 1», s. 11. 
7 I-24/2001 Informasjonsskriv om pasienthotell/sykehotell 
8 Konseptfase «Arealplan FSS», sluttrapport, s. 35. 
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7.5 Uavklarte problemstillinger fra funksjonsprogram sengeområder 
 Rørpostsystem 

 Sengevasksentral – sentralisert eller på rom? – Rombundne senger eller ikke? Transport av pasient fra 

akuttmottak til sengepost i båre eller seng? 

 Avfallshåndtering – avhengig av nybygg eller ikke 

 Legemidler til sengepost – endosepakninger? 

 

8  Funksjonsprogram barn 0- 18 år og Kvinneklinikken 
Funksjonsprogrammet for barn 0-18 og Kvinneklinikken inngår som en del av et samlet 

hovedprogram for Førde sykehus, og beskriver driftskonsept, dimensjonerings- og arealbehov, samt 

overordnede funksjonelle krav til bygg, nærhetsbehov og infrastruktur. 

8.1 Organisering av prosjektet 

I samarbeid med prosjektledelsen for utbyggingsprosjektet Nye Førde sykehus og tjenesteutvikling 

for døgntilbudet var det ønskelig at Sykehusbygg HF skulle bidra inn i arbeidet med å utarbeide et 

revidert funksjons- og romprogram. Tjenesteutviklingsgruppen har hatt egne arbeidsmøter som har 

gitt innspill til Sykehusbyggs arbeid. I tillegg har det vært to workshops og telefonmøter mellom 

Sykehusbygg HF og tjenesteutviklingsgruppen, der rom- og funksjonsprogram har blitt diskutert.  

Det har vært bred medvirkning fra klinikken i en fellesgruppe sammensatt av representanter fra 

barneavdelingen, kvinneklinikken, Førde barn- og ungdomspsykiatriske avdeling (Førde BUP), psykisk 

helsevern for barn og unge (PBU) og ungdomsavdeling psykisk helsevern (UPH). Fellesgruppa har 

diskutert de ulike avdelingenes særskilte behov, nærhetsbehov mellom avdelingene og muligheter 

som sambruk av både arealer og personale.  

I tidligere arbeidsmøter med psykisk helsevern (PHV) var også KK og barn representert for å diskutere 

muligheten for et fremtidig samarbeid og felles bruk av ressurser. 

Funksjonsprogrammet er utarbeidet slik at flest mulig funksjoner/spesialrom skal kunne sambrukes 

av de ulike avdelingene.  

Fra konseptfasen foreligger det også et skisseprosjekt. Funksjonsprogrammet som er beskrevet her 

vil gi et mer kompakt bygg enn vist i skisseprosjektet, med andre forutsetninger for nærhetsbehov og 

sambruk av arealer. Det anbefales derfor at skisseprosjektet omarbeides eller utføres på nytt. 

 

Analyser av aktivitetstall og beregning av framtidig kapasitetsbehov er utarbeidet av Sykehusbygg HF.  

 

8.2 Beskrivelse av dagens funksjoner, aktivitet og kapasitet og spesielle 

problemstillinger 
Sengeområder for små og store barn ligger i eksisterende høyblokk på plan 5. I konseptfasens 

skisseprosjekt var det ikke planlagt å flytte avdelingen, kun å gjøre mindre ombygginger. Poliklinikk 

foregår på plan 1 i samlet poliklinikkområde, bortsett fra behandling av for eksempel obstipasjon som 

behandles på sengepost pga. manglende toalettfasiliteter i poliklinikk.  
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Seksjon for små barn 

Nyfødtintensivavdelingen har et tett samarbeid med Kvinneklinikken i Helse Førde og Haukeland 

Universitetssykehus (HUS). Avdelingen mottar for tidlig fødte barn fra gestasjonsalder 31 eller stabile 

barn som overflyttes fra HUS. Geografiske forhold og værforhold gjør at det og vil bli født barn med 

lavere gestasjonsalder ved FSS. Bilambulanse og luftambulanse krever at barneavdelingen stiller med 

medisinsk følgepersonell ved overflytting – og henting av sykt nyfødt barn. 

Avdelingen tilfredsstiller ikke dagens krav til at barn og nyfødte skal ha mulighet for å ha foreldre 

naturlig til stede, i henhold til Barns rettigheter i sykehus som er lovfestet i 

spesialisthelsetjenesteloven § 3–6 og Forskrifter om barns opphold i helseinstitusjon. Flersengsrom 

utfordrer krav til at foreldrene kan være en naturlig del av omsorg og behandling av barnet, samt 

konfidensialitet og smittevern.  

Den tette arealmessige tilhørigheten mellom seksjon for små barn og føde/barselavdelingen skaper 

et naturlig samarbeid, og oppleves avgjørende for hvor lett samarbeidet går i både akutt- og daglige 

driftssituasjoner. Det skaper trygghet i krevende medisinske situasjoner å ha fagfolk med tilsvarende 

kompetanse tett på. 

Seksjon for små barn har pr oktober 2017 seks kuvøser til syke nyfødte. 

 

Sengepost for store barn 

Sengeposten tar imot de fleste barn innen alle spesialiteter ved Førde sentralsjukehus 0-16 år. I den 

videre planleggingen legges det til grunn 0-18 år. Beregninger gjort av FSS viser at dette utgjør 0,84 

senger for hele helseforetaket, se tabell 8-1: 

 
Tabell 8-1 Antall innleggelser og liggedøgn for barn 16-17 år i 2016 ved Helse Førde 

 

Avdelinga har tett samarbeid med Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og Ungdomsavdeling for 

psykisk helsevern i tillegg til alle somatiske avdelinger i HF. Leger fra for eksempel ortopedisk-, 

kirurgisk, ØNH- og øyeavdeling går sine visitter på barneavdelingen og har tett samarbeid med 

pediaterne.  

Avdelingen har ambulante polikliniske tjenester ved Nordfjord- og Lærdal sykehus, samt at 

avdelingen driver ambulant virksomhet i form av hjemmebesøk til spesielt dårlige pasienter, 

ansvarsgruppemøter i kommunen, skole, barnehage samt andre samarbeidsinstanser. 

Døgnopphold 2016

Sengepost

Antall 

innleggelser 16-

17 år

Andel av alle 

innleggelser

Antall 

liggedøgn 16-

17 år

Andel av alle 

liggedøgn

FØAKM - Akuttmottak Førde 1 9,10 % 1 8,30 %
FØBAR - Barn felles sengepost Førde 41 4,40 % 105 3,80 %
FØFØD - Føde/gyn sengepost Førde 5 0,40 % 14 0,40 %
FØINT - Intensivsengepost Førde 3 1,60 % 3 0,50 %
FØKIR - Kirurgi/ØNH/Auge felles Førde 23 1,00 % 44 0,50 %
FØKRE - Kreft sengepost Førde 1 0,20 % 4 0,10 %
FØME1 - Medisinsk sengepost 1 Førde 9 0,50 % 31 0,50 %
FØME2 - Medisinsk sengepost 2 Førde 6 0,50 % 10 0,20 %
FØNRR - Nevro/revma/rehab fellespost 15 1,20 % 38 0,60 %
FØORT - Ortopedisk sengepost Førde 21 1,10 % 87 0,90 %
LÆMED - Medisinsk sengepost Lærdal 8 0,70 % 11 0,30 %
LÆORT - Ortopedi/Kir sengepost Lærdal 3 0,90 % 7 0,90 %
NOMED - Medisinsk sengepost Nordfjord 4 0,30 % 4 0,10 %
Sum 140 1,00 % 359 0,70 %

Seng 0,84
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Faglig drives det virksomhet i flere subemner som involverer alt fra barnekirurgiske og ortopediske 

problemstillinger, nevrologi, revmatologi, onkologi, habilitering, neonatalogi og ellers mer 

tradisjonelle subfelt innen indremedisin. Personalet på sengeposten jobber fleksibelt mellom nyfødt 

og store barn med rullering på 1 år ved hver sengepost – dette gjelder både leger og pleiere. Dette er 

helt avgjørende for opprettholdelse av kompetanse og effektiv og faglig bruk av ressursene for å 

kunne drifte en barneavdeling innen generell pediatri, med dagens personellressurser.  

Tilstrekkelig og stabilt personell fra egen avdeling som rullerer mellom egne seksjoner og naturlige 

samarbeidsavdelinger, er av avgjørende betydning for forsvarlig drift.  

Seksjon for store barn har pr oktober 2017, 9 pasientrom med 14 sengeplasser.  

 

Barnehabiliteringen 

Barnehabiliteringen er i dag lokalisert i underetasjen. I konseptfasens skisseprosjekt er denne 

enheten planlagt i plan 1 sammen med barnepoliklinikken. 

Seksjonen gir tilbud til barn og unge i alderen 0-18 år med behov for habilitering. Pasientgruppen har 

funksjonsnedsettelser som skyldes medfødte eller tidlig ervervede tilstander. Dette er barn og unge 

med for eksempel multifunksjonshemming, psykisk utviklingshemming, cerebral parese, 

utviklingsforstyrrelser, autisme, progredierende tilstander, muskelsykdommer, ervervet skade, 

syndromer og uavklarte diagnoser. For mange innebærer dette at de ikke følger et forventet 

utviklingsforløp. Barn og unge med behov for habilitering har ulike medisinske tilstander eller 

kroniske sykdommer. Felles er at tilstanden påvirker funksjonsnivå, læringsevne og livskvalitet i en 

slik grad at de har behov for strukturert, tverrfaglig og tverrsektoriell bistand over lengre tid, ofte 

livet ut.  

Sentrale oppgaver er: 

 Tverrfaglig utredning/diagnostisering, syndromutredning, nevrologisk utredning, nevropsykiatrisk 

utredning, evnetesting, utredning av kommunikasjon og samspill, funksjonskartlegging, motorisk 

vurdering. 

 Råd og veiledning til barnet/ungdommen selv, foreldre, familie og 1.linjetjeneste. Intensiv oppfølging 

av pasienter i nært samarbeid med lokale instanser i perioder. Oppfølging av habiliteringstjenestens 

ansvar i f.t. Kap.9 i Helse og omsorgstjenesteloven; Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor 

enkelte personer med psykisk utviklingshemming.  

 Kurs 

 Læring og mestringsaktivitet 

Seksjonens arbeidsmåter innebærer poliklinisk aktivitet, ambulant aktivitet med observasjon av 

barn/unge i deres kjente miljø og råd og veiledning til foreldre og lokale instanser. Dette er 

konsultasjoner med et team bestående av flere av barneavdelingens fagfolk. Det blir utført 

observasjoner av aktuelle problemstillinger og det blir gjennomført oppsummerings-møter. 

Ambulant virksomhet foregår ved at en, to eller flere av yrkesgruppene reiser ut. Tjenesten 

arrangerer også tverrfaglig poliklinikk med mange fagområder tilstede. Disse poliklinikkene varer ofte 

en hel dag og mange av yrkesgruppene er involvert. Foreldre og representanter fra 

skole/barnehage/PPT/ergo/fysio eller andre deltar. Det foregår både observasjoner av barnet 

samtidig som det gjøres intervju/møte på et annet rom. På de tverrfaglige poliklinikkene er det behov 

for tilgang til et stort møterom, nødvendige observasjonsrom, testrom med plass til større 

treningsapparat/test-apparat, bad og kjøkken/pauserom/kantine. Utredningen går som oftest over 

flere dager.  
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Det er nært samarbeid med lokale instanser som helsestasjon, fastleger, fysio- og ergoterapitjeneste, 

pedagogisk – psykologisk tjeneste, kommunal avlastningssektor, barnehage, skole, tildelingstjeneste 

og NAV. Barn som inngår i et oppfølgingsprogram kalles inn til barnehabiliteringen årlig eller med 

jevne mellomrom etter oppsatt plan.   

Barna bor en sjelden gang på pas. hotellet, eller blir eventuelt innlagt på sengepost, dersom 

pleiebehovet er stort. Det er vanlig å ha pause mellom utredningsdagene, slik at det ikke er 

nødvendig med overnatting. Det brukes også mye ambulant virksomhet ved utredning. 

 

Alle yrkesgrupper har kontakt med foreldre og lokale instanser jevnlig pr telefon. Dette medfører et 

behov for å kunne gjennomføre samtaler med taushetsbelagt innhold uforstyrret.  

 

Kvinneklinikken 

Kvinneklinikken består av fødeavdeling, barselavdeling, gynekologisk sengepost, poliklinikk for 

gravide, gynekologisk poliklinikk og ammepoliklinikk. KK hadde i 2015 ca. 900 fødsler, hvorav 14% var 

akutt sectio (keisersnitt).  

 

I dag ligger fødeavdeling med mottak og undersøkelsesrom, barselpost og sengepost for 

gynekologiske pasienter i høyblokkas 5. etasje. Det er utført en sammenslåing mellom tidligere 

gynekologisk avdeling og fødeavdelingen, slik at man i dag har avsatt 3 senger til gynekologiske 

pasienter i fødeavdelingen. Man har her mulighet til fleksibel bruk av rom mot barselavdelingen. 

Personalet jobber fleksibelt mellom pasientgruppene, både sykepleier, barnepleier og jordmor. 

Kvinneklinikken ligger lokalisert kompakt i 5. og 6. etasje med alle sine funksjoner.  Dette har gitt 

mulighet for å utvikle et tett samarbeid og ressursdeling mellom sengepost (5 et.) og poliklinikk (6 

et.). Representantene i arbeidsgruppen påpeker at den korte avstanden muliggjør en effektiv drift. I 

dag brukes personalet fleksibelt mellom poliklinikk og sengepost. Dette gjelder spesielt uroterapeut 

og jordmødre. Denne fleksibiliteten er kostnadsbesparende både med tanke på personell og utstyr. 

Pasientene opplever korte avstander mellom poliklinikken og sengeposten ved behov for innlegging. 

 

Gynekologiske kreftpasienter får sin cellegiftbehandling ved kreftpoliklinikken. Ved innleggelse av 

kreftpasienter der det ikke er utført kirurgi, ligger pasientene på kreft sengepost, det samme gjelder 

gynekologiske kreftpasienter i palliativ behandling. 

 

Gynekologiske pasienter i sengeposten er i hovedsak: 

  pasienter innlagt etter kirurgiske operasjoner.  I tillegg er det  

 innleggelser relatert til senaborter, både provoserte og spontane.  

 Kreftpasienter som har fått utført kirurgiske prosedyrer som primær operasjon, senere operasjoner og 

ascitestapping ligger også i sengeposten.  

 Infeksjonstilstander i forbindelse med sårinfeksjoner, mastitter(brystbetennelse) eller infeksjoner etter 

fødsel ligger også i sengeposten.  

 Et lite antall pasienter ligger til observasjon og væskebehandling i forbindelse med alvorlig 

svangerskapskvalme.  

Fødepoliklinikken utfører polikliniske undersøkelser, der størstedelen er ultralyd i svangerskapet. Det 

utføres også cardiotokografi (CTG) undersøkelser. Undersøkelsene utføres av leger og 

ultralydjordmødre. Jordmorpoliklinikken gjennomfører en del rutinekontroller i forbindelse med 
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ultralydundersøkelser, og har oppfølging av pasienter med tidligere traumatiske fødsler, fødselsangst 

eller andre større utfordringer relatert til svangerskapet. Disse pasientene behandles i tett samarbeid 

med primærhelsetjenesten.   

Gynekologisk poliklinikk ivaretar all utredning og kontroller i forbindelse med generelle gynekologiske 

tilstander.  Poliklinikken utfører mindre kirurgiske inngrep som for eksempel koniseringer.  

Uroterapeut ansatt ved gynekologisk poliklinikk utfører utredning, behandling av urininkontinens og 

gjennomfører postoperative kontroller og oppfølging av pasientgruppa.   

Sengeposten er felles for føde/barsel og gynekologisk avdeling. De har i dag følgende sengerom: 
 

Tabell 8-2: Antall pasientrom ved KK i 2018 

Type rom Antall rom Antall plasser 
1-sengsrom 3 + 1 (smitterom i 6.et.) 4 
3-sengsrom 1 (gyn døgnpasienter) 3 
4-sengsrom 4 (brukes til maks 3 pasienter) 16 (12) 

 

8.3 Aktivitets- og kapasitetsanalyser  
Det er en generell utvikling fra døgnopphold til dagbehandling og poliklinikk, både nasjonalt og 
internasjonalt for alle pasientgrupper.  

Sykehusbygg har gjort en framskriving av all somatisk aktivitet for barneavdelingen (store barn og 

syke nyfødte samlet) og kvinneklinikken ved Førde sentralsjukehus.  

 

Når det gjelder forbruk viser figuren nedenfor en reduksjon i forbruk av døgnopphold for barn 0-17 år 

for barn bosatt i alle fylker. Barn bosatt i Sogn og Fjordane har et forbruk så vidt over 

landsgjennomsnittet.  
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Figur 3 Antall døgnopphold per 1000 innbyggere i aldersgruppen 0-17 år etter pasientenes bostedsfylke. Kilde Norsk 
Pasientregister (NPR)  

 

I tabell 8-3 gis en oversikt over antall døgnopphold i 2015 og framskrevet til 2030, 2035 og 2040 ved 

Kvinneklinikken og Barneavdelingen. Tabellen viser at den største endringen blir for barneklinikken 

med en reduksjon i døgnopphold på 10% fra 2015 til 2030. 
 

Tabell 8-3 Oversikt over antall døgnopphold for 2015 og framskrevet til 2030, 2035 og 2040 ved Kvinneklinikken og 
Barneavdelingen Ved Helse Førde Sentralsjukehus 

Døgnopphold Kvinneklinikken Barneklinikken  Sum 

2015       

Døgnopphold 1 334 979 2 313 

2030       

Døgnopphold 1 385 881 2 266 

Endring døgnopphold 2015-2030 51 -98 -47 

%-vis endring døgnopphold 2015-2030 3,8 % -10,0 % -2,0 % 

2035       

Døgnopphold 1 346 834 2 180 

Endring døgnopphold 2015-2035 12 -145 -133 

%-vis endring døgnopphold 2015-2035 0,9 % -14,8 % -5,8 % 

2040       

Døgnopphold 1 312 785 2 097 

Endring døgnopphold 2015-2040 -22 -194 -216 

%-vis endring døgnopphold 2015-2040 -1,6 % -19,8 % -9,3 % 
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Tabell 8-4 Antall liggedøgn 2015 framskrevet til 2030, 2035 og 2040 for Kvinneklinikken og Barneavdelingen ved Førde 
Sentralsjukehus.  

Typer senger  Kvinneklinikken Barneavdelingen 
Sum 

liggedøgn 

Antall liggedøgn i 2015 3 826 2 766 6 592 

2030       

Liggedøgn normalseng 2 558 2 332 4 890 

Liggedøgn pasienthotell 1 265 92 1 357 

Sum liggedøgn 2030 3 823 2 424 6 247 

2035       

Liggedøgn normalseng 2 050 2 130 4 180 

Liggedøgn pasienthotell 1 678 123 1 801 

Sum liggedøgn 2035 3 728 2 253 5 981 

2040       

Liggedøgn normalseng 1 574 1 932 3 506 

Liggedøgn pasienthotell 2 086 153 2 239 

Sum liggedøgn 2040 3 660 2 085 5 745 

 
I tabell 8-3 viser beregningene at det vil bli en nedgang i antall liggedøgn ved Kvinneklinikken og 

Barneavdelingen på henholdsvis 4 % og 24 %.    

 
Tabell 8-4 gir en oversikt over beregnet sengebehov i 2015 og framskrevet til 2030, 2035 og 2040 
med utgangspunkt i aktiviteten vist i tabell 8-4. For 2015 presiseres det at det er beregnet kapasitet 
og ikke det HF-et eller behandlingsenhetene har i faktisk sengekapasitet i 2015. Dersom det var 
benyttet observasjonspost eller pasienthotell i 2015, er disse liggedøgnene inkludert i antall 
liggedøgn for 2015. Nedgangen kan skyldes sammensetning av aldersfordelingen på 
befolkningsgrunnlaget, med økende antall eldre og færre kvinner i fertil alder.  
  
Tabell 8-5 Antall beregnede senger i 2015 og framskrevet til 2030, 2035 og 2040 for Kvinneklinikken og Barneavdelingen ved 
Førde Sentralsjukehus, fordelt på normalsenger og senger i pasienthotell. Beregningene er basert på aktiviteten vist i tabell 
8-3 

Type senger Kvinneklinikken Barneavdelingen 
Sum (sum av 

beregnet) 

Sum (avrundet 
av 

beregninger) 

  Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet 

Antall senger beregnet i 2015  12,33 13 10,10 11 22,44 24 

Antall normalsenger 2030 8,25 9 8,52 9 16,77 18 

Antall senger pasienthotell 2030 4,62 5 0,34 1 4,96 6 

Sum senger 2030 12,87 13 8,86 9 21,73 22 

Antall normalsenger 2035 6,61 7 7,78 8 14,39 15 

Antall senger pasienthotell 2035 6,13 7 0,45 1 6,58 8 

Sum senger 2035 12,74 13 8,23 9 20,97 22 

Antall normalsenger 2040 5,07 6 7,06 8 12,13 14 

Antall senger pasienthotell 2040 7,62 8 0,56 1 8,18 9 

Sum senger 2040 12,69 13 7,61 8 20,30 21 
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Beleggsprosent benyttet i denne tabellen er: 

₋ Kvinneklinikken; normalsenger 85%, pasienthotell 75% 

₋ Barneavdelingen; normalsenger og pasienthotell 75 % 

Tabell 8-5 viser at for Barneavdelingen tyder beregningene på at det ikke blir store endringer i antall 

normalsenger og senger i pasienthotell i perioden 2030 til 2040. For Kvinneklinikken tyder 

beregningene på at det vil bli behov for færre normalsenger, men en økning i behovet for senger i 

pasienthotell i samme periode.    

 

Som Figur 3 viser, vil det med en beleggsprosent på 85 ved Barneavdelingen være behov for en seng 

mindre enn ved 80 % og 75 % belegg. Det er normalt å legge 75% belegg til grunn for barneavdelinger 

fordi pågangen varierer sterkt i løpet av året og at det derfor er behov for større bufferkapasitet for 

barn. 

 

Figur 4 Effekt på antall beregnede senger samlet i 2040 ved ulike forutsetninger for beleggsprosent for normalsenger ved 
Kvinneklinikken og Barneavdelingen. 

 

8.4 Driftskonsepter og funksjonsbeskrivelser 
Helse Førde HF ønsker å se på mulighetene for en samlokalisering av sine behandlingstilbud for 

kvinner og barn for å få en mer effektiv utnyttelse av personale og rom. Dette vil også føre til et godt 

pasienttilbud og en bedre arealutnyttelse. Det er også ønskelig å se på muligheten for en   

samlokalisering med BUP, PVH og UPH. Barneavdelingen er også avhengig av tett arealmessig 

tilknytting til øvrige voksenavdelinger, da det er tett samarbeid med de ulike fagmiljøene – spesielt 

på seksjon for store barn (0-18 år – alle diagnoser).  

 

Arbeidsgruppen har i løpet av arbeidet med nytt funksjonsprogram uttrykt et sterkt ønske om å legge 

poliklinikker for både kvinneklinikken og barneavdelingen sammen med sengeområdene fordi å 

kunne bruke personale fleksibelt mellom sengepost og poliklinikk gir en mer driftseffektiv avdeling. 

Spesielt KK har erfaring med denne driftsmodellen i dag.  

Prosjektledelsen har imidlertid gitt tydelige signaler om at poliklinikk og sengeområder skal adskilles. 
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En adskillelse gir i de aller fleste tilfeller en mer effektiv poliklinikk og er i tråd med det som 

planlegges i andre nye sykehusprosjekter.  

Overordnede driftskonseptet for Barn 0-18 og KK  

 Utforming/plassering av KK og barn 0-18 skal gi styrke og bredde til fagmiljøet gjennom 

samlokalisering av flere seksjoner. Det skal legges til rette for fleksibel bruk av personalet og 

stor grad av sambruk av ressurser. 

 Døgnplasser for kvinner, barn og nyfødte bør organiseres på samme plan og legge til rette for 

faglig forsvarlig sambruk av både personell og støtterom. Det skal være mulig å bruke 

sengerommene på tvers av avdelingene, da de utformes som familierom..  

 Personalet må ha arbeidsrom hvor de kan arbeide konsentrert. For å støtte opp under gode 

arbeidsprosesser og tverrfaglig samarbeide, vil det bli planlagt for areal som kan benyttes til 

pauser, kollegialt samvær, møter og undervisning. 

 Pasientrommene bør lokaliseres slik at det er visuell kontakt til og fra personalets 

arbeidsstasjoner, dette er spesielt viktig til de rommene som har de sykeste pasientene. 

Driftskonsept for nyfødtseksjon og barneavdeling  

Det er nødvendig å skape en barneavdeling der store barn, småbarn og nyfødte har mulighet for å ha 

foreldre naturlig til stede 24/7, i henhold til Barns rettigheter i sykehus som er lovfestet i 

spesialisthelsetjenesteloven § 3–6 og Forskrifter om barns opphold i helseinstitusjon. Foreldrene skal 

kunne involveres som aktive omsorgspersoner gjennom hele barnets opphold. Dette er viktig for 

barnet sin medisinske utvikling og for tilknytning mellom barn og foreldre. 

 

Sengerom 

Både nyfødte- og barnepasienter har som nevnt over, rett til å ha 1-2 foreldre hos seg når de er 

innlagt, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad. Alle pasientrom skal derfor tilrettelegges for at en 

familie kan være tilstede 24/7. Rommet bør utformes slik at det er to soner; en for familien og en for 

pasienten og personalet, jf. nyfødt intensiv Vestre Viken Sykehus. Mindre barn skal ha mulighet til å 

ha foreldre boende på romme. Ungdom ønsker å ha mulighet både for foreldre, venner og/eller 

kjærester. Det er derfor tenkt at nyfødt- og barneseksjonen, uansett modell, samlokaliseres slik at 

familierommene kan brukes av begge avdelingene.  

 

Overvåkningsrom 

Enkelte barn kan i perioder ha behov for kontinuerlig overvåkning. Arbeidsgruppen har meldt inn 

ønske om et overvåkningsrom med plass til to pasienter. Sykehusbygg anbefaler at behovet løses ved 

at to pasientrom utformes med mulighet for å overvåke to pasienter i samtidighet, med for eksempel 

skyvedør mellom rom. Ved behov i ekstraordinære situasjoner, kan to slike rom også brukes som et 

ekstra stort rom.  
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Figur 5 Prinsippskisse for utforming av familierom og mulighet for at to rom kan fungere som et større overvåkningsrom 

 

Mottak av akutte pasienter 

Barn som akuttpasienter skal gå direkte til sengepost, ikke via akuttmottak, med unntak av 

traumepasienter.  

Barnehabiliteringen 

Habiliteringstjenesten for barn og unge har også nærhetsbehov med barnemedisin da det ofte er 

tverrfaglige konsultasjoner og samarbeidsmøter, og en del pasienter har konsultasjoner begge 

steder. De benytter seg av samme lege- og psykolog-, sykepleie- og fysioterapiressurser som 

barnepoliklinikken. En samlokalisering med poliklinikken for barn, hadde derfor hatt fordeler med 

hensyn til sambruk av personale.  

Samarbeid mellom somatikk og psykisk helsevern 

Det er ønskelig å samlokalisere barneavdelingen og psykisk helsevern for barn og unge (PBU) for å 

sikre teamarbeid og vurdering av pasient til rett behandler så tidlig som mulig (vedlegg 2 til 

Konseptrapporten) Overordnet design for alt 1- HFP, DFP, OTP og HPU, kap 8.1.2.13 Utvikling i tilbod 

til barn og ungdom s. 15).   

Samlokalisering vil kunne bidra til en avstigmatisering i forhold til skillet mellom somatikk/psykisk 

helsevern. Spesielt gjelder dette ME/CF, overvekt, smertepasienter med uklart fokus, 

vold/traumepasienter, anoreksi og autisme. I tillegg har barnehabiliteringen mye til felles med PBU 

både når det gjelde pasientbehandling og behov for type rom (testrom osv.).  

Barn sine behov vil kunne samordnes i forhold til felles lekeareal/tilpasset venteareal etc. Sambruk av 

lokaler ikke minst mellom PBU og barnehabiliteringen vil kunne gi gevinster i forhold til arealbruk og 

investeringskostnader. Det kan også gjelde noe i forhold til utstyr/tester etc. 

Å kunne bevege seg tørrskodd fra ungdomspsykiatrisk til barneavdeling vil være viktig for 

pasientgruppen og sparer disse for unødvendige påkjenninger ved forflytningene mellom 

avdelingene. 

 

Driftskonsept Kvinneklinikken 

Fødeavdeling 

I regional plan for svangerskap-, fødsel- og barselomsorg er det ikke planlagt endringer i dagens 

struktur. Det forventes et rimelig stabilt fødselstall. SSB’s prognose viser en svak vekst i antall fødsler 

pr. år fram til 2035, og deretter en liten nedgang til 2040. Antall fødestuer opprettholdes på dagens 

nivå, tilbud om badekar som smertelindring er et ønske på flere stuer enn dagens ene miljøstue.  
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Avdelingen er avhengig av nærhet til operasjon på grunn av hastekeisersnitt. 

Man behandler i dag flere risikopasienter som tidligere måtte føde ved Haukeland 

universitetssjukehus (HUS).  En har et tett og godt faglig samarbeid med Kvinneklinikken HUS. 

Nyfødte som skal ha kjølebehandling i forbindelse med behandling av fødselsasfyksi overføres per i 

dag til HUS etter igangsetting av passiv nedkjøling. 

Barselhotell/pasienthotell 

Avdelingen uttrykker at ca. 40% av alle barselpasienter som i dag ligger innlagt på barselavdelingen 

ved sykehuset bør kunne skrives ut til barselhotell/ «God start-eining» tilsvarende de som finnes i Eid 

og Lærdal, dersom dette opprettes. 

I planleggingen legges det opp til at flere barselkvinner kan overflyttes til pasienthotellet. 

Sykehusbygg anbefaler at FSS etterstreber at 60% av alle barselkvinner overflyttes til enten 

pasienthotell eller en «God start-eining». Det vil da være nødvendig med tilgang til barnepleier som 

samarbeider med jordmor ved barselavdelingen.  

 

8.5 Spesielle krav til fysisk utforming og arealbehov på nyfødtavdeling 
Utviklingen de senere årene har gått i retning av at barnets pårørende i sterkere grad involveres i 

pleie og den daglige omsorgen av sitt syke barn. Bakgrunnen for dette er å styrke forholdet mellom 

foreldre og barn og å kunne legge til rette for et mest mulig naturlig miljø for barnet. Som en metode 

for å ivareta et optimalt miljø for foreldre og barn har flere land tatt i bruk en mer Foreldre-barn-

basert omsorgsmodell også kalt «kengurumetoden» (KMC, Kangoroo Mother Care), som kan 

defineres som hud mot hud-kontakt9. KMC har senere bidratt til videreutvikling av nye 

omsorgsmodeller som Neonatal inidvidualized developmental care and assessment programme 

(NIDCAP) og Familiebasert omsorg (FBO). For å kunne utøve denne metoden stilles det krav både til 

kompetanse og den fysiske utformingen av nyfødtenheten.  

Barneombudet anbefaler i oppdragsdokumentet til de regionale foretakene at Helse- og 

omsorgsdepartementet skal pålegge helseforetakene å bygge familiebaserte enheter ved 

nyfødtintensivavdelingene i helseregionen. Videre løfter Barneombudet Nyfødtintensiv ved Vestre 

Viken HF frem som et utstillingsvindu10. 

 

For mange barn på en nyfødtintensiv er tilstanden alvorlig, ofte kritisk. Tilbudet til barn og foreldre 

ved Førde sykehus er at det fysiske miljøet ikke er tilrettelagt for familiebasert omsorg. Barnet får 

behandling på intensivavdelingen, foreldre kommer på besøk og oppholder seg andre steder i 

sykehuset. Dette er det ønskelig å endre på, slik at barna kan ha foreldrene sine hos seg hele døgnet 

– dersom foreldrene ønsker det.  

Enheten har kun enerom med plass til kuvøse og begge foreldre. Foreldresonen bør innrettes slik at 

de kan ha barnet på brystet når det passer, også når barnet er intubert, samtidig skal denne sonen 

kunne adskilles slik at pårørende kan sove uforstyrret om natten og at de ansattes arbeid ikke 

forstyrrer nattesøvnen. Forflytting av barnet minimaliseres dersom rommet også kan fungere som et 

akuttrom når det er aktuelt. 

Foreldre «flytter» inn på sykehuset så lenge barnet er innlagt, og dette bør det tas hensyn til med 

tanke på plass for oppbevaring av klær og utstyr. Foreldrene skal ha mulighet for å koble av utenfor 

                                                           
9 Kristoffersen, Laila. Hud mot hud for premature barn. Tidsskrift Jordmora NR 2-2013. s 20-22 
10 Helse på barns premisser. Barneombudets fagrapport 2013 
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pasientrommet og ha tilgang på bespisning. I tillegg er det behov for samtalerom hvor en kan snakke 

uforstyrret. 

For neonatal er det en rekke forhold som bør vies oppmerksomhet, som for eksempel støyreduksjon 

(støydempende takplater og gulvbelegg, lydabsorberende overflater, lydavskjermet utstyr og lydløse 

telefoner, oppkallingssystem). 

 

8.6 Nærhetsbehov 

 

Figur 6: Nærhetsbehov KK og Barn 

Kontor og administrasjon 

Det skal være kontorer for ledere i den daglige kliniske driften i avdelingene. I tillegg programmeres 

det kontorareal til for eksempel fagutviklingssykepleier i romprogram for stab- og støtte. Møterom 

programmeres også i romprogram for stab- og støtte. Disse arealene ligger i romprogram for Barn og 

KK for å synliggjøre behovet for funksjonen, men med 0 i areal da arealet tilhører stab og støtte.   

8.7 Støttefunksjoner 

Matservering 

Felles kjøkken for kvinneklinikken og barneavdeling med matlevering fra sentralkjøkken. Spesielt for 

barneavdelingen er det ønskelig med et kjøkken der det er mulighet for å lage mat på kveldstid/i 

helgene.  

Renhold 

Alt renhold utføres av eget personell. Det skal være desinfeksjonsrom felles for begge 

sengeområdene hvor det kan oppbevares enkelt renholdsutstyr for å håndtere hendelser direkte. 

Fødestuer vaskes av KK sitt eget personale på kveld/natt. Kuvøsevask vil foregå i avdeling, da sengene 

er medisinskteknisk utstyr som personalet på nyfødtavsnittet kjenner best.  
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9 Funksjonsprogram operasjon, intensive og tung overvåkning 
Dette funksjonsprogrammet for framtidig operasjons- og intensivvirksomhet ved Førde 

Sentralsjukehus er gjennomført med utgangspunkt i en allerede utarbeidet Konseptfaserapport 

«Arealplan FSS» fra 2015. Funksjonsprogrammet inneholder en framskriving av aktivitet, beregning 

av kapasitets- og arealbehov. Det er også funksjonsbeskrivelser med nærhetsdiagram og 

konseptmodeller.  

Det foreligger som underlag også et vedlegg der det er gjennomført en analyse av 

operasjonsaktiviteten i Helse Førde og sammenligning av konsept mellom sykehus. 

Det er gitt innspill fra arbeidsgruppen for tjenesteutviklingsprosjektet for operasjon ved FSS, i tillegg 

til at det er gjennomført workshops med Sykehusbygg. 

 

Aktivitetsanalyse og beregning av kapasitetsbehov er utført av Sykehusbygg. Framtidig 

kapasitetsbehov påvirkes av forutsetningene som legges inn i modellen. Dersom man forutsetter en 

utnyttelse på 210 dager pr. år og 6,5 timer/dag og «snutid» på 30 minutt der 85% av all aktivitet 

foregår innenfor åpningstid, er det et beregnet behov i 2040 på 10 operasjonsstuer. Dersom 

aktiviteten ved Lærdal sykehus også legges inn i beregningen er det behov for totalt 12 

operasjonsstuer gitt de samme forutsetningene. Når tidshorisonten er så langt fram i tid er det en 

stor grad av usikkerhet. Om man benytter tidshorisonten 2030 og har den samme utnyttelsen med 

20 minutter «snutid» vil beregnet kapasitetsbehov fortsatt være 10 operasjonsstuer (eksklusivt 

Lærdal), men 11 inkludert Lærdal. Dersom det er behov for å legge til rette for overføring av 

operasjonsaktivitet fra Lærdal, kan dette utføres ved å øke utnyttelsen (åpningstid) eller ved å 

tilrettelegge for en fleksibilitet for å øke antall operasjonsstuer.  

I romprogrammet er det fra prosjektledelsen foreslått 8 operasjonsstuer og 3 spesialrom som kan 

utformes og endres til operasjonsstuer.  

For intensiv og tung overvåking er det beregnet et behov for henholdsvis 6 og 11 plasser. 

  

9.1 Beskrivelse av dagens funksjoner, kapasitet og spesielle problemstillinger 
Sentraloperasjon ved Førde sentralsykehus håndterer akuttkirurgi, inngrep på inneliggende pasienter 

og dagkirurgiske pasienter, samt andre prosedyrer der det er behov for anestesi i narkose, som for 

eksempel scopi og ECT-behandling. 

Det utføres også inngrep i narkose på avdelinger utenfor sentral operasjon, slik som for øye- og 

kjeveoperasjoner.  

Poliklinikken utfører enkelte kirurgiske prosedyrer i lokalbedøvelse.  

Dagens operasjonsavdeling består av 9 operasjonsstuer, hvorav 6 stuer er i effektiv drift. En stue er 

avsatt til beredskap for sectio, og de to andre til ECT, scopi og annen behandling der det er behov for 

narkose. Dagens utforming av operasjonsområdet og en uhensiktsmessig arealdisponering begrenser 

en optimal arbeids- og pasientflyt.   

Det utføres også dagkirurgi ved Lærdal og Nordfjord sykehus. Lærdal sykehus utfører også elektiv 

kirurgi (ortopedi) for innlagte pasienter. 

 

9.2 Aktivitets- og kapasitetsanalyser 
Det er her valgt å gjøre en ny aktivitet- og kapasitetsanalyse som en uavhengig kvalitetssikring av 

konseptfasen. Dette er utført av Sykehusbygg der den nasjonale framskrivingsmodellen er benyttet.  
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Kirurgisk aktivitet ved Helse Førde HF 

Nedenfor presenteres resultater fra framskriving av aktivitet og beregning av kapasitetsbehov ved 

Helse Førde HF for 2015, framskrevet til 2030, 2035 og 2040. Augeavdelinga ved Førde 

Sentralsjukehus og Nordfjord sjukehus er spesifisert i egen tabell, da de ikke er lokalisert i 

sentraloperasjon ved sykehuset. 

 

I Tabell 9-1 gis en oversikt over antall kirurgiske opphold ved behandlingsenheter i Helse Føde HF. 

Inkludert i tabellen er også endringstall og endringsprosenten fra 2015 til henholdsvis 2030, 2035 og 

2040. Både elektiv behandling og ø-hjelp er inkludert.       
Tabell 9-1 Antall kirurgiske opphold fordelt på dag- og døgnaktivitet i 2015 og framskrevet til 2030, 2035 og 2040 ved 
behandlingsenhetene i Helse Førde HF (uten aktivitet ved Augeavdelinga) 

 

 

Kirurgiske opphold
Førde 

Sentralsjukehus

Lærdal 

sjukehus

Nordfjord 

sjukehus

Sum Helse 

Førde HF 

Aktivitet 2015

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 2886 711 1 3598

Kirurgisk DRG Dagopphold 2491 220 351 3062

Framskrevet 2030

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 3387 825 1 4213

Kirurgisk DRG Dagopphold 3047 309 413 3769

Endring 2015-2030 (faktisk)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 501 114 0 615

Kirurgisk DRG Dagopphold 556 89 62 707

Endring 2015-2030 (prosent)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 17 % 16 % 0 % 17 %

Kirurgisk DRG Dagopphold 22 % 40 % 18 % 23 %

Framskrevet 2035

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 3515 842 1 4358

Kirurgisk DRG Dagopphold 3214 345 423 3982

Endring 2015-2035 (faktisk)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 629 131 0 760

Kirurgisk DRG Dagopphold 723 125 72 920

Endring 2015-2035 (prosent)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 22 % 18 % 0 % 21 %

Kirurgisk DRG Dagopphold 29 % 57 % 21 % 30 %

Framskrevet 2040

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 3589 847 2 4438

Kirurgisk DRG Dagopphold 3384 376 429 4189

Endring 2015-2040 (faktisk)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 703 136 1 840

Kirurgisk DRG Dagopphold 893 156 78 1127

Endring 2015-2040 (prosent)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 24 % 19 % 100 % 23 %

Kirurgisk DRG Dagopphold 36 % 71 % 22 % 37 %
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Tabellene under viser hvordan åpningstid, antall dager i året, antall timer pr dag og skiftetid (tiden 

mellom hver pasient i operasjonsstuen) gjør utslag på beregning av antall operasjonsstuer. Følgende 

alternativer er beregnet: 

 

Tabell 9-2 Utnyttingsgrader, oversikt over alternativene som er beregnet 

Utnyttelsesgrad/skiftetid  Timer /dag Elektive dager/år «snutid» 

Høy, 30 min 8 230 30 min 

Lav 30 min 6,5 210 30 min 

Høy 20 min 8 230 20 min 

Lav 20 min 6,5 210 20 min 

 

Ulike forutsetninger for åpningstider og skiftetid/snutid på 30 min  

Her presenteres en oversikt over beregnet kapasitetsbehov for operasjonsstuer fra ulike 

forutsetninger om åpningstid, og skiftetid/snutid på 30 min ved Helse Førde HF. Både elektiv 

behandling og ø-hjelp er inkludert.      
 

Tabell 9-3 Beregnet behov for operasjonsstuer i 2015 og framskrevet til 2030, 2035 og 2040 med åpningstid 230 dager og 8 
timer ved Helse Førde HF  

 

  

Operasjonsstuekapasitet for 

døgn- og dagkirurgi

Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet

Døgnkirurgi beregnet 2015 3,9 4 1,0 1 0,001 1 4,9 5

Dagkirurgi beregnet 2015 2,0 3 0,2 1 0,3 1 2,5 3

SUM 2015 5,9 6 1,2 2 0,3 1 7,4 8

Døgnkirurgi beregnet 2030 4,6 5 1,1 2 0,002 1 5,8 6

Dagkirurgi beregnet 2030 2,5 3 0,3 1 0,3 1 3,1 4

SUM 2030 7,1 8 1,4 2 0,3 1 8,8 9

Døgnkirurgi beregnet 2035 4,8 5 1,2 2 0,002 1 6,0 6

Dagkirurgi beregnet 2035 2,6 3 0,3 1 0,3 1 3,2 4

SUM 2035 7,4 8 1,5 2 0,3 1 9,2 10

Døgnkirurgi beregnet 2040 4,9 5 1,2 2 0,002 1 6,1 7

Dagkirurgi beregnet 2040 2,8 3 0,3 1 0,4 1 3,4 4

SUM 2040 7,7 8 1,5 2 0,4 1 9,5 10

Førde Sentralsjukehus Lærdal sjukehus Nordfjord sjukehus Sum Helse Førde HF 
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Tabell 9-4 Beregnet behov for operasjonsstuer i 2015 og framskrevet til 2030, 2035 og 2040 med åpningstid 210 dager og 
6,5 timer ved Helse Førde HF  

 

 

 

Ulike forutsetninger for åpningstider og skiftetid/snutid på 20 min  

Her presenteres en oversikt over beregnet kapasitetsbehov for operasjonsstuer fra ulike 

forutsetninger om åpningstid, og skiftetid/snutid på 20 min ved Helse Førde HF. Både elektiv 

behandling og ø-hjelp er inkludert.      
 

Tabell 9-5 Beregnet behov for operasjonsstuer i 2015 og framskrevet til 2030, 2035 og 2040 med åpningstid 230 dager og 8 

timer ved Helse Førde HF  

 

  

Operasjonsstuekapasitet for 

døgn- og dagkirurgi

Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet

Døgnkirurgi beregnet 2015 5,3 6 1,3 2 0,002 1 6,59 7

Dagkirurgi beregnet 2015 2,7 3 0,2 1 0,39 1 3,37 4

SUM 2015 8,0 9 1,6 2 0,392 1 9,96 10

Døgnkirurgi beregnet 2030 6,2 7 1,5 2 0,003 1 7,77 8

Dagkirurgi beregnet 2030 3,4 4 0,3 1 0,45 1 4,14 5

SUM 2030 9,6 10 1,9 2 0,453 1 11,91 12

Døgnkirurgi beregnet 2035 6,5 7 1,6 2 0,003 1 8,06 9

Dagkirurgi beregnet 2035 3,5 4 0,4 1 0,47 1 4,38 5

SUM 2035 10,0 11 2,0 2 0,473 1 12,44 13

Døgnkirurgi beregnet 2040 6,6 7 1,6 2 0,003 1 8,23 9

Dagkirurgi beregnet 2040 3,7 4 0,4 1 0,47 1 4,60 5

SUM 2040 10,4 11 2,0 2 0,473 1 12,83 13

Førde Sentralsjukehus Lærdal sjukehus Nordfjord sjukehus Sum Helse Førde HF 

Operasjonsstuekapasitet for 

døgn- og dagkirurgi

Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet

Døgnkirurgi beregnet 2015 3,6 4 0,9 1 0,001 1 4,6 5

Dagkirurgi  beregnet 2015 1,8 2 0,2 1 0,3 1 2,2 3

SUM 2015 5,5 6 1,1 2 0,3 1 6,8 7

Døgnkirurgi beregnet 2030 4,3 5 1,1 2 0,002 1 5,4 6

Dagkirurgi  beregnet 2030 2,2 3 0,2 1 0,3 1 2,7 3

SUM 2030 6,5 7 1,3 2 0,3 1 8,1 9

Døgnkirurgi beregnet 2035 4,5 5 1,1 2 0,002 1 5,6 6

Dagkirurgi  beregnet 2035 2,3 3 0,3 1 0,3 1 2,9 3

SUM 2035 6,8 7 1,3 2 0,3 1 8,5 9

Døgnkirurgi beregnet 2040 4,6 5 1,1 2 0,002 1 5,7 6

Dagkirurgi  beregnet 2040 2,5 3 0,3 1 0,31 1 3,0 4

SUM 2040 7,0 8 1,4 2 0,31 1 8,7 9

Nordfjord sjukehus Sum Helse Førde HF Førde Sentralsjukehus Lærdal sjukehus
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Tabell 9-6 Beregnet behov for operasjonsstuer i 2015 og framskrevet til 2030, 2035 og 2040 med åpningstid 210 dager og 
6,5 timer ved Helse Førde HF 

 

 

Framskriving av kirurgi fordelt på elektiv behandling og ø-hjelp – Førde Sentralsjukehus 

Ut fra aktivitetsdata for 2015 innen kirurgi, viser beregningene at for Helse Førde HF samlet, var 

andel planlagt aktivitet og ø-hjelp på henholdsvis 81 % og 19 %. Videre viser beregninger for Førde 

Sentralsjukehus at det innen døgnkirurgi var omtrent 60 % planlagt aktivitet og 40 % ø-hjelp. Innen 

dagkirurgi er omtrent 97 % planlagt aktivitet og de resterende 3 prosentene er ø-hjelp.  

 

Elektiv behandling 

Her presenteres resultat av framskriving av kirurgisk aktivitet fordelt på elektiv behandling for 

behandlingsenhetene i Helse Førde HF og ø-hjelp for Førde Sentralsjukehus og Lærdal sjukehus. 

Det er her lagt til grunn åpningstid på 6,5 timer 210 dager i året for elektiv virksomhet og to ulike 

forutsetninger for skiftetid, 20 min og 30 min. Tabell 9-6 viser antall opphold med elektiv behandling 

ved behandlingsenhetene i Helse Førde HF, og samlet for Førde Sentralsjukehus og Lærdal sjukehus.  
 

  

Operasjonsstuekapasitet for 

døgn- og dagkirurgi

Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet

Døgnkirurgi beregnet 2015 4,9 5 1,2 2 0,002 1 6,1 7

Dagkirurgi  beregnet 2015 2,4 3 0,2 1 0,3 1 3,0 3

SUM 2015 7,3 8 1,4 2 0,3 1 9,1 10

Døgnkirurgi beregnet 2030 5,8 6 1,3 2 0,003 1 7,1 8

Dagkirurgi  beregnet 2030 3,0 3 0,3 1 0,4 1 3,7 4

SUM 2030 8,8 9 1,6 2 0,4 1 10,8 11

Døgnkirurgi beregnet 2035 6,0 7 1,5 2 0,003 1 7,5 8

Dagkirurgi  beregnet 2035 3,1 4 0,3 1 0,41 1 3,9 4

SUM 2035 9,2 10 1,8 2 0,41 1 11,4 12

Døgnkirurgi beregnet 2040 6,2 7 1,5 2 0,003 1 7,7 8

Dagkirurgi  beregnet 2040 3,3 4 0,4 1 0,42 1 4,1 5

SUM 2040 9,5 10 1,9 2 0,42 1 11,8 12

Nordfjord sjukehus Sum Helse Førde HF Førde Sentralsjukehus Lærdal sjukehus
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Tabell 9-7 Antall kirurgiske opphold med elektiv behandling fordelt på dag- og døgnaktivitet i 2015 og framskrevet til 2030, 
2035 og 2040 ved behandlingsenhetene ved Helse Førde HF (uten aktivitet ved Augeavdelinga) 

 

 

I tabellene 9-8 og 9-9 vises kapasitetsbehovet for operasjonsstuer ved elektiv behandling der 

«skiftetid/snutid» er henholdsvis 30 min og 20 min for behandlingsenhetene ved Helse Førde HF og 

samlet for Førde Sentralsjukehus og Lærdal sjukehus. 

 

  

Kirurgiske opphold
Førde 

Sentralsjukehus

Førde Sentralsjukehus 

og Lærdal sjukehus
Lærdal Nordfjord 

sjukehus

Aktivitet 2015

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 1717 2416 699 0

Kirurgisk DRG Dagopphold 2405 2622 217 351

Framskrevet 2030

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 2013 2822 809 0

Kirurgisk DRG Dagopphold 2887 3191 304 413

Endring 2015-2030 (faktisk)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 296 406 110 0

Kirurgisk DRG Dagopphold 482 569 87 62

Endring 2015-2030 (prosent)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 17 % 17 % 16 % 0 %

Kirurgisk DRG Dagopphold 20 % 22 % 40 % 18 %

Framskrevet 2035

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 2055 2877 822 0

Kirurgisk DRG Dagopphold 3028 3367 339 423

Endring 2015-2035 (faktisk)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 338 461 123 0

Kirurgisk DRG Dagopphold 623 745 122 72

Endring 2015-2035 (prosent)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 20 % 19 % 18 % 0

Kirurgisk DRG Dagopphold 26 % 28 % 56 % 21 %

Framskrevet 2040

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 2065 2894 829 0

Kirurgisk DRG Dagopphold 3170 3539 369 429

Endring 2015-2040 (faktisk)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 348 478 130 0

Kirurgisk DRG Dagopphold 765 917 152 78

Endring 2015-2040 (prosent)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 20 % 20 % 19 % 0

Kirurgisk DRG Dagopphold 32 % 35 % 70 % 22 %
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Tabell 9-8 Beregnet behov for operasjonsstuer for elektiv behandling i 2015, og framskrevet til 2030, 2035 og 2040 med 
åpningstid 210 dager 6,5 timer, «snutid/skiftetid» 30 min. 

 

Tabell 9-9 Beregnet behov for operasjonsstuer ved elektiv behandling i 2015, og framskrevet til 2030, 2035 og 2040 med 
åpningstid 210 dager 6,5 timer, «snutid/skiftetid» 20 min. 

 

 

Ø-hjelp 

Ved ø-hjelp er det er lagt til grunn at det alt vesentlige av akuttkirurgi skjer innenfor 12 timer 313 

dager i året (beregnet bare en aktiv dag i helgene) med en skiftetid på 60 min. Tabell 9-10 viser antall 

opphold med ø-hjelp ved Førde Sentralsjukehus.  Andel ø-hjelp ved Lærdal sjukehus og Nordfjord 

sjukehus var på mellom 1-1,6 prosent. Dette gir ikke grunnlag nok til å beregne behov for antall 

operasjonsstuer kun for ø-hjelp. 
  

Operasjonsstuekapasitet for 

elektiv døgn- og dagkirurgi

Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet

Døgnkirurgi beregnet 2015 3,1 4 4,4 5 1,3 2 0,0 0 4,4 5

Dagkirurgi beregnet 2015 2,6 3 2,9 3 0,2 1 0,4 1 3,3 4

SUM 2015 5,8 6 7,3 8 1,5 2 0,4 1 7,7 8

Døgnkirurgi beregnet 2030 3,7 4 5,2 6 1,5 2 0,0 0 5,2 6

Dagkirurgi beregnet 2030 3,2 4 3,5 4 0,3 1 0,5 1 4,0 4

SUM 2030 6,9 7 8,7 9 1,8 2 0,5 1 9,2 10

Døgnkirurgi beregnet 2035 3,8 4 5,3 6 1,5 2 0,0 0 5,3 6

Dagkirurgi beregnet 2035 3,3 4 3,7 4 0,4 1 0,5 1 4,2 5

SUM 2035 7,1 8 9,0 10 1,9 2 0,5 1 9,5 10

Døgnkirurgi beregnet 2040 3,8 4 5,4 6 1,6 2 0,0 0 5,4 6

Dagkirurgi beregnet 2040 3,5 4 3,9 4 0,4 1 0,5 1 4,4 5

SUM 2040 7,3 8 9,3 10 2,0 2 0,5 1 9,7 10

Førde Sentralsjukehus
Førde Sentralsjukehus 

og Lærdal sjukehus
Lærdal sjukehus Nordfjord sjukehus Helse Førde samlet

Operasjonsstuekapasitet for 

elektiv døgn- og dagkirurgi

Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet

Døgnkirurgi beregnet 2015 2,9 3 4,1 5 1,2 2 0,0 0 4,1 5

Dagkirurgi beregnet 2015 2,3 3 2,6 3 0,2 1 0,3 1 2,9 3

SUM 2015 5,3 6 6,7 7 1,4 2 0,3 1 7,0 8

Døgnkirurgi beregnet 2030 3,4 4 4,9 5 1,4 2 0,0 0 4,8 5

Dagkirurgi beregnet 2030 2,8 3 3,1 4 0,3 1 0,4 1 3,5 4

SUM 2030 6,3 7 8,0 8 1,7 2 0,4 1 8,4 9

Døgnkirurgi beregnet 2035 3,5 4 5,0 5 1,4 2 0,0 0 5,0 5

Dagkirurgi beregnet 2035 3,0 3 3,3 4 0,3 1 0,4 1 3,7 4

SUM 2035 6,5 7 8,3 9 1,8 2 0,4 1 8,7 9

Døgnkirurgi beregnet 2040 3,6 4 5,0 6 1,5 2 0,0 0 5,0 6

Dagkirurgi beregnet 2040 3,1 4 3,5 4 0,4 1 0,4 1 3,9 4

SUM 2040 6,6 7 8,5 9 1,8 2 0,4 1 8,9 9

Helse Førde samletFørde Sentralsjukehus
Førde Sentralsjukehus 

og Lærdal sjukehus Nordfjord sjukehusLærdal sjukehus
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Tabell 9-10 Antall kirurgiske opphold ved ø-hjelp fordelt på dag- og døgnaktivitet i 2015 og framskrevet til 2030, 2035 og 
2040 ved Førde Sentralsjukehus, samt Førde Sentralsjukehus og Lærdal sjukehus samlet (uten aktivitet ved Augeavdelinga) 

 

I tabell 9-11 vises kapasitetsbehovet for operasjonsstuer ved ø-hjelp der «skiftetid/snutid» er 60 min 

for Førde Sentralsjukehus og Førde Sentralsjukehus og Lærdal sjukehus samlet. 

Tabell 9-11 Beregnet behov for operasjonsstuer for øhj i 2015 og framskrevet til 2030, 2035 og 2040 med åpningstid 313 
dager og 12 timer ved Førde Sentralsjukehus

 

Kirurgiske opphold
Førde 

Sentralsjukehus

Førde sjukehus 

og Lærdal 

sjukehus

Aktivitet 2015

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 1169 1181

Kirurgisk DRG Dagopphold 86 89

Framskrevet 2030

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 1372 1389

Kirurgisk DRG Dagopphold 160 166

Endring 2015-2030 (faktisk)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 203 208

Kirurgisk DRG Dagopphold 74 77

Endring 2015-2030 (prosent)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 17 % 18 %

Kirurgisk DRG Dagopphold 86 % 87 %

Framskrevet 2035

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 1460 1480

Kirurgisk DRG Dagopphold 185 191

Endring 2015-2035 (faktisk)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 291 299

Kirurgisk DRG Dagopphold 99 102

Endring 2015-2035 (prosent)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 25 % 25 %

Kirurgisk DRG Dagopphold 115 % 115 %

Framskrevet 2040

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 1524 1542

Kirurgisk DRG Dagopphold 214 221

Endring 2015-2040 (faktisk)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 355 361

Kirurgisk DRG Dagopphold 128 132

Endring 2015-2040 (prosent)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 30 % 31 %

Kirurgisk DRG Dagopphold 149 % 148 %

Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet

Førde Sentralsjukehus 0,99 1 1,20 2 1,28 2 1,35 2

Førde Sentralsjukehus og 

Lærdal sjukehus 1,00 1 1,21 2 1,30 2 1,37 2

Sum operasjonsstuer 

2040Behandlingsenhet
Sum operasjonsstuer 

2015

Sum operasjonsstuer 

2030

Sum operasjonsstuer 

2035
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Elektiv behandling og ø-hjelp samlet 

Tabell 9-12 viser en oversikt over beregning av kapasitetsbehov for operasjonsstuer ved Førde 

Sentralsjukehus der både elektiv behandling og ø-hjelp inngår, (Tabellene 9-8, - 9 og -11) framskrevet 

til 2030 og 2040.  I tillegg til beregnet og avrundet sum er det lagt inn en beredskapsstue. De ulike 

forutsetningene for åpningstider og snutid er beskrevet tidligere i dette delkapitlet. 

 Elektiv – 210 dager, 6,5 timer, 20 eller 30 min snutid 

 Ø-hjelp – 313 dager, 12 timer, 60 min snutid  

Tabell 9-12 Beregnet behov for operasjonsstuer der elektiv behandling og ø-hjelp er samlet, ved Førde Sentralsjukehus 
framskrevet til 2030 og 2040 og med ulike forutsetninger for åpningstider og snutid 

 

I tabell 9-13 er aktiviteten (elektiv behandling og ø-hjelp samlet) ved Førde Sentralsjukehus slått 

sammen med aktiviteten ved Lærdal sjukehus. De samme forutsetningene for åpningstider og snutid 

beskrevet tidligere gjelder også her.   

Tabell 9-13 Beregnet behov for operasjonsstuer ved Førde Sentralsjukehus og Lærdal sjukehus samlet, inklusiv elektiv 
behandling og ø-hjelp, framskrevet til 2030 og 2040 og med ulike forutsetninger for åpningstider og snutid 

 

 

Aktivitet i kjernetid 

I tidligere prosjekt er det beregnet kapasitetsbehov for operasjonsstuer der man har lagt til grunn at 

85 % av aktiviteten foregår i kjernetiden, her 210 dager og 6,5 timer. Dette er vist i Tabell 9-14. I 

tabell 9-15 er aktiviteten ved Førde Sentralsjukehus og Lærdal sjukehus slått sammen. 
 

Tabell 9-14 Beregnet behov for operasjonsstuer der 85 % av aktiviteten foregår i kjernetiden, ved Førde Sentralsjukehus 
framskrevet til 2030 og 2040 og med ulike forutsetninger for åpningstider og snutid 

 

  

Framskrivingsår
Sectio/ø-

hjelp
Totalt

Sectio/ø-

hjelp
Totalt

Beregnet Avrundet Tillegg Sum opr stuer Beregnet Avrundet Tillegg Sum opr stuer

2030 8,1 9 1 10 7,5 8 1 9

2040 8,7 9 1 10 7,95 8 1 9

210/6,5/30 Sum 

elektiv og ø-hjelp 

210/6,5/20 Sum 

elektiv og ø-hjelp

Framskrivingsår
Sectio/ø-

hjelp
Totalt

Sectio/ø-

hjelp
Totalt

Beregnet Avrundet Tillegg Sum opr stuer Beregnet Avrundet Tillegg Sum opr stuer

2030 9,9 10 1 11 9,10 10 1 11

2040 10,6 11 1 12 9,75 10 1 11

210/6,5/30 Sum 

elektiv og ø-hjelp 

210/6,5/20 Sum 

elektiv og ø-hjelp

Framskrivingsår
Sectio/ø-

hjelp
Totalt

Sectio/ø-

hjelp
Totalt

Beregnet Avrundet Tillegg Sum opr stuer Beregnet Avrundet Tillegg Sum opr stuer

2030 8,1 9 1 10 7,5 8 1 9

2040 8,8 9 1 10 8,1 9 1 10

210/6,5/30/85% i 

kjernetid

210/6,5/20/85% i 

kjernetid
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Tabell 9-15 Beregnet behov for operasjonsstuer der 85 % av aktiviteten foregår i kjernetiden ved Førde Sentralsjukehus og 
Lærdal sjukehus samlet, framskrevet til 2030 og 2040 og med ulike forutsetninger for åpningstider og snutid 

 

 

Beregnet kapasitetsbehov for operasjonsstuer – Augeavdelinga  

I Tabell 9-15 gis en oversikt over antall kirurgiske opphold ved Augeavdelinga ved Førde 

Sentralsjukehus og Nordfjord sjukehus i 2015, og framskrevet til 2030, 2035 og 2040. Inkludert i 

tabellen er også endringstall og endringsprosenten fra 2015 til henholdsvis 2030, 2035 og 2040. Både 

elektiv behandling og ø-hjelp er inkludert.      
  

Framskrivingsår

Sectio/ø-

hjelp Totalt

Sectio/ø-

hjelp Totalt

Beregnet Avrundet Tillegg Sum opr stuer Beregnet Avrundet Tillegg Sum opr stuer

2030 9,7 10 1 11 8,8 9 1 10

2040 10,5 11 1 12 9,5 10 1 11

210/6,5/30/85% i 

kjernetid

210/6,5/20/85% i 

kjernetid
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Tabell 9-16 Antall kirurgiske opphold ved Augeavdelinga fordelt på dag- og døgnaktivitet i 2015 og framskrevet til 2030, 
2035 og 2040 ved auge-einingane ved Førde Sentralsjukehus og Nordfjord sjukehus  

 

 

Ulike forutsetninger for åpningstider og skiftetid/snutid på 30 min  

Her presenteres en oversikt over beregnet kapasitetsbehov for operasjonsstuer ved Augeavdelinga 

ved Førde Sentralsjukehus og Nordfjord sjukehus. Her er også operasjonsaktiviteten med 

øyeinjeksjoner inkludert, med åpningstid 230 dager, 4,2 time per uke. For øvrig er åpningstiden enten 

230 dager og 8 timer eller 210 dager og 6,5 timer, med skiftetid/snutid på 30 min.  

Tabellene 9-17 – 9-20 viser hvordan åpningstid antall dager i året, antall timer pr dag og skiftetid 

(tiden mellom hver pasient) gjør utslag på beregning av antall operasjonsstuer. 

 
  

Kirurgiske opphold
Førde 

Sentralsjukehus

Nordfjord 

sjukehus

Sum Helse 

Førde HF 

Aktivitet 2015

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 40 0 40

Kirurgisk DRG Dagopphold 1065 196 1261

Framskrevet 2030

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 43 0 43

Kirurgisk DRG Dagopphold 1647 305 1952

Endring 2015-2030 (faktisk)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 3 0 3

Kirurgisk DRG Dagopphold 582 109 691

Endring 2015-2030 (prosent)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 8 % 0 8 %

Kirurgisk DRG Dagopphold 55 % 56 % 55 %

Framskrevet 2035

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 41 0 41

Kirurgisk DRG Dagopphold 1804 350 2154

Endring 2015-2035 (faktisk)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 1 0 1

Kirurgisk DRG Dagopphold 739 154 893

Endring 2015-2035 (prosent)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 3 % 0 3 %

Kirurgisk DRG Dagopphold 69 % 79 % 71 %

Framskrevet 2040

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 45 0 45

Kirurgisk DRG Dagopphold 1873 391 2264

Endring 2015-2040 (faktisk)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 5 0 5

Kirurgisk DRG Dagopphold 808 195 1003

Endring 2015-2040 (prosent)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 13 % 0 13 %

Kirurgisk DRG Dagopphold 76 % 99 % 80 %
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Tabell 9-17 Beregnet behov for operasjonsstuer i 2015 og framskrevet til 2030, 2035 og 2040 med åpningstid 230 dager og 8 
timer - Augeavdelinga ved Førde Sentralsjukehus og Nordfjord sjukehus, «snutid/skiftetid» 30 min. 

 

Tabell 9-18 Beregnet behov for operasjonsstuer i 2015 og framskrevet til 2030, 2035 og 2040 med åpningstid 210 dager og 
6,5 timer - Augeavdelinga ved Førde Sentralsjukehus og Nordfjord sjukehus, «snutid/skiftetid» 30 min. 

 

 

Ulike forutsetninger for åpningstider og skiftetid/snutid på 20 min 

Her presenteres en oversikt over beregnet kapasitetsbehov for operasjonsstuer ved Augeavdelinga 

ved Førde Sentralsjukehus og Nordfjord sjukehus. Også her er operasjonsaktiviteten ved 

øyeinjeksjoner inkludert, med åpningstid 230 dager, 4,2 time per uke. For øvrig er åpningstiden enten 

230 dager og 8 timer eller 210 dager og 6,5 timer, med skiftetid/snutid på 20 min.  

 

 

  

Operasjonsstuekapasitet for døgn- 

og dagkirurgi

Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet

Døgnkirurgi beregnet 2015 0,04 1 0,00 0 0,04 1,00

Dagkirurgi beregnet 2015 1,17 2 0,16 1 1,33 2,00

SUM opr stuer 2015 1,20 2 0,16 1 1,36 2,00

Døgnkirurgi beregnet 2030 0,04 1 0,00 0 0,04 1,00

Dagkirurgi beregnet 2030 1,79 2 0,25 1 2,04 3,00

SUM opr stuer 2030 1,83 2 0,25 1 2,08 3,00

Døgnkirurgi beregnet 2035 0,04 1 0,00 0 0,04 1,00

Dagkirurgi beregnet 2035 1,97 2 0,29 1 2,26 3,00

SUM opr stuer 2035 2,01 3 0,29 1 2,30 3,00

Døgnkirurgi beregnet 2040 0,04 1 0,00 0 0,04 1,00

Dagkirurgi beregnet 2040 2,07 3 0,32 1 2,39 3,00

SUM opr stuer 2040 2,12 3 0,32 1 2,43 3,00

Førde Sentralsjukehus Nordfjord sjukehus Sum Helse Førde HF 

Operasjonsstuekapasitet for døgn- 

og dagkirurgi

Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet

Døgnkirurgi beregnet 2015 0,05 1 0,00 0 0,05 1

Dagkirurgi beregnet 2015 1,47 2 0,22 1 1,69 2

SUM opr stuer 2015 1,52 2 0,22 1 1,73 2

Døgnkirurgi beregnet 2030 0,05 1 0,00 0 0,05 1

Dagkirurgi beregnet 2030 2,26 3 0,34 1 2,59 3

SUM opr stuer 2030 2,31 3 0,34 1 2,65 3

Døgnkirurgi beregnet 2035 0,05 1 0,00 0 0,05 1

Dagkirurgi beregnet 2035 2,48 3 0,38 1 2,87 3

SUM opr stuer 2035 2,54 3 0,38 1 2,92 3

Døgnkirurgi beregnet 2040 0,06 1 0,00 0 0,06 1

Dagkirurgi beregnet 2040 2,60 3 0,43 1 3,03 4

SUM opr stuer 2040 2,66 3 0,43 1 3,09 4

Sum Helse Førde HF Førde Sentralsjukehus Nordfjord sjukehus
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Tabell 9-19 Beregnet behov for operasjonsstuer i 2015 og framskrevet til 2030, 2035 og 2040 med åpningstid 230 dager og 8 
timer - Augeavdelinga ved Førde Sentralsjukehus og Nordfjord sjukehus, «snutid/skiftetid» 20 min. 

 

Tabell 9-20 Beregnet behov for operasjonsstuer i 2015 og framskrevet til 2030, 2035 og 2040 med åpningstid 210 dager og 
6,5 timer - Augeavdelinga ved Førde Sentralsjukehus og Nordfjord sjukehus, «snutid/skiftetid» 20 min. 

 

 

Framskriving av kirurgi v/Augeavdelinga innen elektiv og øhj behandling v/Førde Sentralsjukehus og 

Nordfjord sjukehus 

I Tabell 9-20 gis en oversikt over antall kirurgiske opphold med elektiv behandling ved Augeavdelinga 

ved Førde Sentralsjukehus og Nordfjord sjukehus i 2015, og framskrevet til 2030, 2035 og 2040. 

Inkludert i tabellen er også endringstall og endringsprosenten fra 2015 til henholdsvis 2030, 2035 og 

2040.      
  

Operasjonsstuekapasitet for døgn- 

og dagkirurgi

Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet

Døgnkirurgi beregnet 2015 0,03 1 0,00 0 0,03 1,00

Dagkirurgi beregnet 2015 1,07 2 0,14 1 1,21 2,00

SUM opr stuer 2015 1,10 2 0,14 1 1,25 2,00

Døgnkirurgi beregnet 2030 0,03 1 0,00 0 0,03 1,00

Dagkirurgi beregnet 2030 1,64 2 0,22 1 1,86 2,00

SUM opr stuer 2030 1,68 2 0,22 1 1,90 2,00

Døgnkirurgi beregnet 2035 0,03 1 0,00 0 0,03 1,00

Dagkirurgi beregnet 2035 1,81 2 0,25 1 2,06 3,00

SUM opr stuer 2035 1,84 2 0,25 1 2,10 3,00

Døgnkirurgi beregnet 2040 0,04 1 0,00 0 0,04 1,00

Dagkirurgi beregnet 2040 1,90 2 0,28 1 2,19 3,00

SUM opr stuer 2040 1,94 2 0,28 1 2,23 3,00

Førde Sentralsjukehus Nordfjord sjukehus Sum Helse Førde HF 

Operasjonsstuekapasitet for døgn- 

og dagkirurgi

Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet

Døgnkirurgi beregnet 2015 0,04 1 0 0 0,04 1

Dagkirurgi beregnet 2015 1,34 2 0,19 1 1,53 2

SUM opr stuer 2015 1,38 2 0,19 1 1,58 2

Døgnkirurgi beregnet 2030 0,05 1 0,00 0 0,05 1

Dagkirurgi beregnet 2030 2,06 3 0,30 1 2,36 3

SUM opr stuer 2030 2,11 3 0,30 1 2,40 3

Døgnkirurgi beregnet 2035 0,05 1 0,00 0 0,05 1

Dagkirurgi beregnet 2035 2,26 3 0,34 1 2,61 3

SUM opr stuer 2035 2,31 3 0,34 1 2,65 3

Døgnkirurgi beregnet 2040 0,05 1 0,00 0 0,05 1

Dagkirurgi beregnet 2040 2,38 3 0,38 1 2,76 3

SUM opr stuer 2040 2,43 3 0,38 1 2,81 3

Førde Sentralsjukehus Nordfjord sjukehus Sum Helse Førde HF 
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Tabell 9-21 Antall kirurgiske opphold med elektiv behandling fordelt på dag- og døgnaktivitet i 2015 og framskrevet til 2030, 
2035 og 2040 ved Augeavdelinga ved Førde Sentralsjukehus og Nordfjord sjukehus  

 

  

Kirurgiske opphold
Førde 

Sentralsjukehus

Nordfjord 

sjukehus

Sum Helse 

Førde HF 

Aktivitet 2015

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 37 0 37

Kirurgisk DRG Dagopphold 1056 196 1252

Framskrevet 2030

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 40 0 40

Kirurgisk DRG Dagopphold 1639 305 1944

Endring 2015-2030 (faktisk)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 3 0 3

Kirurgisk DRG Dagopphold 583 109 692

Endring 2015-2030 (prosent)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 7 % 0 7 %

Kirurgisk DRG Dagopphold 55 % 56 % 55 %

Framskrevet 2035

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 38 0 38

Kirurgisk DRG Dagopphold 1795 350 2145

Endring 2015-2035 (faktisk)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 1 0 1

Kirurgisk DRG Dagopphold 739 154 893

Endring 2015-2035 (prosent)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 3 % 0 3 %

Kirurgisk DRG Dagopphold 70 % 79 % 71 %

Framskrevet 2040

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 41 0 41

Kirurgisk DRG Dagopphold 1863 391 2254

Endring 2015-2040 (faktisk)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 4 0 4

Kirurgisk DRG Dagopphold 807 195 1002

Endring 2015-2040 (prosent)

Kirurgisk  DRG Døgnopphold 11 % 0 11 %

Kirurgisk DRG Dagopphold 76 % 99 % 80 %
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I tabell 9-22 vises kapasitetsbehov for operasjonsstuer ved elektiv behandling der «skiftetid/snutid» 

er 20 min for Førde Sentralsjukehus og Nordfjord sjukehus.   

Tabell 9-22 Beregnet behov for operasjonsstuer ved elektiv behandling i 2015 og framskrevet til 2030, 2035 og 2040 med 
åpningstid 210 dager 6,5 timer, «snutid/skiftetid» 20 min 

 

Ved Augeavdelinga viser aktivitetstall for 2015 at det er kun er 12 opphold som er registrert som ø-

hjelp, noe som ikke gir grunnlag nok til å beregne behov for antall operasjonsstuer kun for ø-hjelp. 

9.3 Driftskonsepter og funksjonsbeskrivelse 
Følgene føringer ligger til grunn fra konseptfasen: «Vi skal ha areal og ei organisering som fremjar ein 

god logistikk og god utnytting av operatør. Eit tydeleg skilje mellom dagkirurgi og sentraloperasjon vil 

være vesentleg for å lukkast med eit effektivt dagkirurgisk tilbod. Ved å samle fleire pasientar med 

korte knivtider og som skal ha lik behandling, er det råd å nytte to stover per operatør og på den 

måten få behandla fleire pasientar …»11 

Dagkirurgi utgjorde 60% prosent av planlagte operasjoner i 2015. Målet er å nå 80%12.  

I konseptfasen var det beregnet behov for totalt 18 overvåkningsplasser (vedlegg 2, s.20), 9 

operasjonsstuer inkludert 1 spesialrom til urene prosedyrer; 2 til 3 operasjonsstuer for dagkirurgi og 

6-7 for inneliggende pasienter13. Dersom målet er å nå 80% dagkirurgi, må fordelingen av stuer tilsi 

flere stuer til dagkirurgi. Utvikling av nytt medisinsk teknisk utstyr, endring i arbeidsprosesser med 

nye behandlingsmetoder har gjort det mulig å endre pasientbehandlingen fra døgn/inneliggende til 

dagbehandling. Medisinsk teknologi og effektive pasientforløp setter andre krav til areal og 

planløsning.  

  

                                                           
11Vedlegg 2 Overordnet design for alternativ 1-HFP,DFP,OTP og HPU s 20 
12 Vedlegg 2 Overordnet design for alternativ 1-HFP,DFP,OTP og HPU s 12 
13 Vedlegg 3 Skisseprosjekt for alternativ 1, SRP  2015.09.19 s 31 

Operasjonsstuekapasitet for 

elektiv døgn- og dagkirurgi

Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet Beregnet Avrundet

Døgnkirurgi beregnet 2015 0,04 1 0,00 0 0,04 1

Dagkirurgi beregnet 2015 1,33 2 0,22 1 1,55 2

Sum 2015 1,37 2 0,22 1 1,59 2

Døgnkirurgi beregnet 2030 0,04 1 0,00 0 0,04 1

Dagkirurgi beregnet 2030 2,05 3 0,34 1 2,39 3

Sum 2030 2,09 3 0,34 1 2,43 3

Døgnkirurgi beregnet 2035 0,04 1 0,00 0 0,04 1

Dagkirurgi beregnet 2035 2,26 3 0,38 1 2,64 3

Sum 2035 2,30 3 0,38 1 2,68 3

Døgnkirurgi beregnet 2040 0,04 1 0,00 0 0,04 1

Dagkirurgi beregnet 2040 2,37 3 0,43 1 2,80 3

Sum 2040 2,42 3 0,43 1 2,84 3

Førde Sentralsjukehus Nordfjord sjukehus Helse Førde samlet
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Forutsetninger for videre planlegging 

Operasjonsstuene bør ha lik infrastruktur og utforming for å kunne tilpasses en fleksibel bruk ved 

behovsendring. Lik utforming er også viktig for pasientsikkerhet med tanke på gjenkjennbarhet for 

personalet.  De bør ligge i en samlet enhet med god oversikt, en optimalisering av logistikken som for 

eksempel vareflyt, pasientflyt og ressursbruk som støtterom og personell. Lange avstander vil kunne 

generere et større ressursbehov. 

For å kunne optimalisere det dagkirurgiske forløpet bør det være en egen sone for dagkirurgi og evt. 

pasienter med kort knivtid hvor det er et høyere aktivitet og mer uro og en indre sone hvor det er 

mer ro.  

Enheten bør utformes slik at en kan rendyrke det dagkirurgiske forløpet, men slik at det er enkelt å 

utvide kapasiteten når det er nødvendig.  Dette forutsetter felles bruk av støtterom.  

Framskriving og dimensjonering viser et behov for 11 operasjonsstuer i 2040 + 1 beredskapsstue, 

totalt 12, ekskl. Lærdal og Nordfjord, jmf tabell 9-4 (med 210 dager/6,5 timer og 30 minutter 

«snutid»). Dersom Lærdal skal inkluderes, utgjør det 2 ekstra stuer jmf tabell 9-13. Dersom «snutid» 

reduseres til 20 minutt er det behov for 10 operasjonsstuer + 1 beredskapsstue i Førde, tabell 9-5 

(ekskl. Lærdal).  

Fram mot 2030 er det med de samme forutsetningene behov for 9 operasjonsstuer + 1 

beredskapsstue dersom man forutsetter 210 dager/6,5 timer og 20 minutter (eksklusiv Lærdal). 

Med åpningstid på 210 dager og 6,5 timers er det en viss slakk kapasitetsmessig på grunn av at en del 

av aktiviteten (noe øhj) foregår 365 dager/24 timer. Dette betyr at det i standardmodellen ikke 

korrigeres for opphold som faktisk er operert utenfor disse 6,5 timene, noe som skyldes at de 

aktivitetsfilene Sykehusbygg har mottatt fra NPR, ikke inneholder opplysninger om 

operasjonstidspunkt.   

Imidlertid er det gjort en tilnærming på dette ved å fremskrive elektiv behandling og ø-hjelp hver for 

seg som vist i tabellene 9-8, 9-9 og 9-11. Her kan det nevnes at forutsetningene for åpningstid ved 

elektiv behandling er 210 dager, 6,5 timer og snutid på 20 min eller 30 min. For ø-hjelp er 

forutsetning om åpningstid 313 dager, 12 timer og snutid på 60 min. Tabell 9-12 viser beregnet 

kapasitetsbehov for operasjonsstuer der aktiviteten for elektiv behandling og ø-hjelp er samlet. 

Framskriving og dimensjonering viser her at det er et behov for 9 operasjonsstuer i 2040 + 1 

beredskapsstue, totalt 10, eksl Lærdal. Dersom Lærdal skal inkluderes utgjør det 2 ekstra stuer jmf 

tabell 9-13. Dersom «snutid» reduseres til 20 minutt er det behov for 8 operasjonsstuer + 1 

beredskapsstue, totalt 9, i Førde (eksl Lærdal). Fram mot 2030 er det med de samme forutsetningene 

behov for 8 operasjonsstuer + 1 beredskapsstue dersom man forutsetter 210 dager/6,5 timer og 20 

minutter (eksklusiv Lærdal).  

I tabell 9-14 er det forutsatt at 85 % av aktiviteten foregår i kjernetiden. Framskriving og 

dimensjonering viser her at det er de samme behov for operasjonsstuer og beredskapsstue i 2040 

som vist i tabell 9-12, dvs. totalt 10, eksl. Lærdal. Dersom Lærdal skal inkluderes utgjør det 2 ekstra 

stuer jmf tabell 9-13 ved snutid på 30 min. Dersom «snutid» reduseres til 20 minutt er det behov for 

9 operasjonsstuer + 1 beredskapsstue, totalt 10, i Førde (eksl Lærdal).  

Fram mot 2030 er det med de samme forutsetningene behov for 8 operasjonsstuer + 1 

beredskapsstue dersom man forutsetter 210 dager/6,5 timer og 20 minutter (eksklusiv Lærdal).  
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Prosjektorganisasjonen for Nye Førde sjukehus tilrår 8 fullverdige operasjonsstuer inkludert en 

beredskapsstue for sectio og i tillegg 3 spesialrom som kan benyttes til prosedyrer som har behov for 

narkose, men ikke samme renhetskrav som en operasjonsstue. For eksempel ECT-behandling, scopier 

m.m. Disse spesialrommene må lokaliseres og tilknyttes ventilasjon slik at 2 av dem kan endre status 

til operasjonsstue med krav til renhetsgrad. Det betyr at det er en mulig kapasitet på 11 

operasjonsstuer totalt.  

I utbygging av operasjonsområdet anbefales det at man legger til rette for mulig ekspansjon av 

operasjonsområdet. Dette kan gjennomføres ved å legge arealer/funksjoner som senere kan tas ut 

(møterom, undervisning, kontorer) som en del av operasjonsområdet.  

 

Utforming av operasjonsenheten 

Operasjonsstuene planlegges og grupperes slik at de understøtter en effektiv ressursutnyttelse og 

pasientflyt. Operasjonsstuene standardiseres med lik utforming og infrastruktur, samt rom for 

støttefunksjoner, men må kunne avvike i forhold til utstyr og bruk. 

To av stuene planlegges for sluk med tanke på urologi, en stue for robotkirurgi planlegges noe større 

(60m2). En operasjonsstue planlegges for fremtidig utvidelse for mulighet for intervensjon.  

For å optimalisere både pasientflyt og arbeidsprosesser, planlegges mottak/forberedelsesfunksjon 

sentralt i enheten. Dette kan benyttes til for eksempel spinalbedøvelse, leiring eller annen 

forberedelse.  

Innledning av narkose skal gjøres på operasjonsstuen og kan komme i konflikt med steril oppdekning. 

Derfor planlegges det med mellomliggende rom hvor steril oppdekning kan foregå. De har da samme 

hygienekrav som operasjonsstuene. I fremtiden kan disse rommene også benyttes til andre 

funksjoner for eksempel et manøverrom til en innovasjonsstue eller om operasjonsstuen har behov 

for å øke størrelsen. 

Operasjon har et stort volum av utstyr. Nisjer for akutt-tralle, leiringsutstyr og mobilt utstyr vil gjøre 

utstyret lett tilgjengelig for bruk. Noe utstyr må kunne stå til ladning. 

Gode arbeidsplasser og pauserom for personell, diverse lager, rengjøringsrom og preparatrom 

ivaretas i operasjonsavdelingen. Noen støtterom som desentrale arbeidsplasser og møtearealer kan 

benyttes felles med oppvåkning eller intensiv/tung overvåking. 

Med nærhet til sterilsentralen vil sterilt sirkulasjonsgods i hovedsak være lagret i sterilsentralen, men 

det er allikevel behov for lager lokalt. Figuren nedenfor viser et eksempel på et hovedprinsipp på 

oppbygging på en operasjonsenhet14. I illustrasjonen nedenfor vises en modul som kan bestå av tre 

eller flere operasjonsstuer. Steriloppdekning er i illustrasjonen felles for 2 stuer. 

                                                           
14 Evidencebaserade konceptprogram. Høgteknologiska vårdmiljøer. Intensivvård och operation Chalmers  2013-06-04 
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Figur 7: Eksempelet fra Chalmers viser en modul som består av to eller tre operasjonsstuer. En operasjonsenhet kan bestå av 
flere moduler, her vises en modul på 3-6 operasjonsrom. Størrelsen er av avhengig av størrelse og type sykehus.  

Nærhetsbehov 

Operasjonsavdelingen har flere nærhetsbehov for å kunne ivareta pasientsikkerhet og effektiv drift, 

som beskrives i nedenstående diagram og tekst:  

 

Figur 8: Nærhetsbehov mellom operasjon og andre funksjoner. Tykkere strek indikerer større nærhetsbehov. 

Det er viktig at enheten for oppvåkning ligger nært operasjonsavdelingen for enkel pasienttransport 

og tilsyn av kirurg/anestesipersonell. Dersom intensiv og tung overvåking ligger nært oppvåkning og 

pasienter kan ha opphold der på sen kveld/natt/helg gir det også mulighet til å stenge ned operasjon 

og oppvåkning samlet på natt når det ikke er aktivitet der.  
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Intensiv og tung overvåkning (TOV) må ligge sammen for å fungere som én enhet for god oppfølging 

av pasienter, mulighet for sambruk av personale og effektiv drift, som for eksempel ved lavere antall 

pasienter og på ubekvem arbeidstid. Ved å legge TOV og oppvåkning i tilknytning til hverandre, åpnes 

det for fleksibel bruk av enhetene ved svingninger i aktivitet.  

 

Pasienter som kommer inn akutt eller blir akutt syke, må raskt kunne transporteres til 

intensivavdelingen. Akutt sectio må ha en enkel tilgang til operasjon enten på samme plan eller via 

en dedikert heis/ heis som kan overstyres.  

 

Nærhetsbehov mellom operasjon og sterilsentral beskrives ytterligere i kapittel 10. 

Hovedprinsipper for pasientforløp 

Tre hovedløp for den kirurgiske pasient til behandling i operasjon: 

 Den akuttkirurgiske pasient 

 Den inneliggende, elektive pasient  

 Den dagkirurgiske og sammedags-pasienten (pasienter som er ferdig utredet som møter til elektiv 

operasjon samme dag og legges inn etter operasjonen). 

 
Operasjonsområdet skal ha to innganger:  

 En for inneliggende og akuttkirurgiske  

 En for dagkirurgiske pasienter og sammedags-pasienter 

Forberedelsesrom: 

 Et felles for mottak/forberedelse av inneliggende pasienter. Dette rommet må ha en sentral plassering 

i operasjonsområdet og i nærhet til medisinrommet/arbeidsstasjon for anestesien. En kan også se for 

seg en fleksibel bruk av overvåkningsplassene til forberedelse. Dette gjelder spesielt om morgenen, 

slik at man har mulighet til å starte opp på flere operasjonsstuer samtidig.  

 Et forberedelsesrom for steril oppdekning mellom 2 operasjonsstuer.  

 
Akuttkirurgiske pasienter transporteres i hovedsak fra akuttmottaket, fødeavdelingen, sengeområder 

og intensivavdelingen. Hvis mulig, bør det planlegges slik at en unngår pasienttransport i offentlige 

korridorer. 

Inneliggende pasienter transporteres i seng via sengeheis, mottas av operasjonspersonell i og videre 

til et mottak/forberedelses rom dersom de ikke transporteres direkte inn på operasjonsstuen. 

Mottaksområdet må ivareta konfidensialitet med inndeling i skjermede soner. Pasientsengen kan 

kjøres inn på operasjonsstuen hvor pasienten flyttes over på operasjonsbordet. Dersom pasienten 

forberedes og leires i forberedelsesrommet vil flytting fra seng til operasjonsbord/topp foregå der. 

Oppstillingsplasser for pasientens seng i operasjonsområdet under behandlingen. Enkelte senger har 

behov for lading.   

For pasienter til sammedags-kirurgi følger det samme forløpet som dagkirurgi før operasjonen, og for 

den inneliggende etter operasjon.  

De dagkirurgiske pasientene skal ha eget område med rom for mottak, samtale og preoperativ 

forberedelse, venteområde og omkledning. Noen pasienter vil kunne gå selv til operasjon, andre 

transporteres i rullestol eller på transportbåre (den samme båren som de observeres på etter 

operasjonen).  Etter operasjon overvåkes pasienten enten i seng eller hvilestol før mobilisering, noe 
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drikke/spise før utskrivelsessamtale og hjemreise. Noen pasienter vil overnatte på pasienthotellet før 

og etter operasjon. Det bør være et område i sykehuset hvor pasienten kan vente på transport som 

for eksempel buss, taxi eller hentes av pårørende. 

Smitteoperasjoner bør planlegges nøye slik at det kan legges inn ekstra tid før neste operasjon for 

opprensking av lufta i stuene. Byggveileder smittevern som er under utarbeiding av Sykehusbygg i 

samarbeid med representanter for smittevernkompetansemiljøene i alle 4 helseregioner, krever ikke 

egen stue for operasjon på infisert pasient. 

Kalnes (Østfoldsykehuset) en operasjonsstue med eget desinfeksjonsrom og egen inngang for 

smitteoperasjoner. Ved sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) planlegges det ikke for dedikerte 

stuer til smitte – der skal alle stuene kunne brukes til smitteoperasjoner. Det nye Karolinska 

sjukhuset i Sverige har de samme prinsipp som SNR mht til smittepasienter.  

Det er tilrettelagt for overvåking av pasienter med kontaktsmitte på ensengsrom i 

oppvåkningssenheten. Noen av disse rommene bør derfor ha plass og mulighet for å etablere et 

forrom eller en «forromssone». Det planlegges for luftsmitteisolat i intensivenheten.  

 

Overvåkning av pasienter etter operasjon 

Dagkirurgiske og inneliggende pasienter kan ha behov for ulik utrustning mht til overvåkningsutstyr 

og bør deles inn i soner. Det vil være en kombinasjon av hvile/dagplasser og senger. Noen pasienter 

vil ha behov for skjerming av ulik årsak. Det bør derfor planlegges med noen ensengsrom som også 

kan benyttes som kontaktsmitteisolat. Pasientinformasjon og konfidensialitet er også viktig å 

hensynta i utforming av dette området. St. Olavs hospital har fått avviksbemerkning fra Fylkeslegen 

på grunn av av manglende konfidensialitet på dagkirurgiske dagplasser15. 

 

                                                           
15 https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/Sor-Trondelag/2016/St-Olavs-Hospital-HF-ivaretakelse-av-

taushetsplikt-informasjon-til-pasienter-og-pasienters-rett-til-a-medvirke-i-helsehjelpen-2016/ 
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Figur 9: Pasientflyt i et operasjonsområde (Chalmers, Centrum för Vårdens Arkitektur - CVA) 

 

Operasjon Øye16 

Operasjonsrom for øye er integrert i øyeavdelingens poliklinikk. Det er en veldrevet avdeling med 2 

fullverdige operasjonsstuer i tillegg til et spesialrom. 

Enheten har eget desinfeksjonsrom hvor sterilt gods rengjøres før det sendes til sterilsentralen for 

sterilisering. I tabell 15 viser framskrivingen totalt 3 operasjonsstuer for FSS og uforandret for 

Nordfjord – 1 stue. 

Dersom operasjonene som utføres i Nordfjord i dag skal integreres i sentralsjukehuset, utgjør det 0.5 

stue. I så fall må man se på en mulig utvidelse i eksisterende bygg til 4 stuer.  

For å optimalisere pasientforløpet er det behov for 2 undersøkelsesrom/samtalerom i tillegg til de 3 

operasjonsstuene som er framskrevet. 

 

9.4 Intensiv og tung overvåking (TOV) 
I kapasitetsberegningen for intensiv og tung overvåkning er «Walesmodellen» benyttet som metode. 

«Walesmodellen» beregner behov for intensiv og tung overvåkning ut fra befolkningsstørrelse og 

antall enheter med intensivbehandling i befolkningsområdet. Det beregnede kapasitetsbehovet i 

2030 er 6 intensivplasser og 11 tunge overvåkningsplasser (TOV). 

Det skal være en felles enhet for pasienter innenfor både intensiv og tung overvåkning. Dette med 

tanke på en fleksibel ressursutnyttelse av sengerom, utstyr og personell. 

                                                           
16 Det er ikke utarbeidet romprogram for øyeoperasjon - poliklinikk 
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En intensivplass er definert som senger for pasienter som har organsvikt i mer enn ett organsystem, 

uavhengig av moderavdelingen eller grunnlidelsen. Retningslinjer for intensivbehandling i Norge 

beskriver 3 nivåer for Intensivpasienter17.  

FSS behandler intensivpasienter på nivå 2A: 

Intensivenheten tilbyr behandling for svikt i de fleste organsystemer hos voksne, slik som hjerte, 

lunge-, og nyre-svikt. For å sikre kompetanse og kontinuitet skal legetjenesten bestå av dedikert 

personale med egne intensivleger på dagtid. Medisinsk fagansvarlig skal være intensivist. Bakvakts 

kompetanse på vakttid dekkes av generell anestesiolog, som deltar i rotasjonsordning med 

dagtjeneste på intensivenheten.  

En tung overvåkingsenhet vil tilby en bedre og mer avansert overvåking, pleie og behandling enn en 

det man kan ha i et ordinært sengeområde, men noe lavere enn en intensivavdeling. Enheten vil 

kunne overvåke pasienter med akutte og alvorlige tilstander. Den viktigste forskjellen i forhold til en 

intensivenhet er at man i tung overvåkning ikke tilbyr endotrakeal intubasjon og 

respiratorbehandling, men kan for eksempel tilby non invasiv ventilasjon; NIV. 

Sentralsjukehuset er i dag bemannet for å kunne behandle 2 respiratorpasienter og har utstyr til å 

behandle 5.  

 

9.5 Driftskonsept og funksjonsbeskrivelser 
Intensivmedisin og tung overvåking av pasienter med livstruende organsvikt er ressurskrevende både 

med hensyn til faglighet, bemanning og bygningsmessige ressurser. Fysisk utforming av 

intensivenheter må derfor legge til rette for høy kvalitet på omsorg og behandling, slik at man oppnår 

lav dødelighet og korte intensivopphold, samt løsninger som bidrar til god driftsøkonomi. 

Fysiske løsninger skal understøtte pasientens positive helingsprosesser som hvile og søvn, naturlig 

døgnrytme, følelse av omsorg og trygghet, og samtidig dempe faktorer som støy, negative 

distraksjoner, fare for infeksjoner, frykt og dårlig kommunikasjon. Utformingen skal videre bidra til 

høy pasientsikkerhet, gode arbeidsforhold for personalet og tilrettelagte omgivelser for pårørende.  

De fleste nye prosjekter er planlagt med et nettoareal på ca. 40-50 m2 pr intensivplass inkl. 

nødvendige støtterom, hvorav 25-30 m2 er programmert til selve pasientrommet. Areal til tung 

overvåking er beregnet noe lavere; 30m2 netto med ca. 16 m2 til selve overvåkingsplassen. 

Intensivenheter bygges i dag primært med ensengsrom (St. Olavs hospital, UNN/Tromsø, SUS, SNR, 

Herlev DK). Studier har vist at ensengsrom gir redusert smitterisiko og fare for infeksjoner, mindre 

støy, mer ro og bedre søvn for pasienten, samt gir bedre betingelser for pårørende. Ensengsrom 

betyr også færre forflytninger.  

Store og gode rom er nødvendig for å romme det antall personer som ofte oppholder seg i rommet 

samtidig (lege, sykepleiere, pårørende) og store mengder medisinskteknisk utstyr. For å kunne utføre 

nødvendige prosedyrer må det være tilstrekkelig plass til lege/sykepleier både foran hodeenden og 

bak fotenden av senga, og ved begge sider av senga. 

Visuell kontakt mellom personell og pasient er et førende prinsipp for utforming av enheter for 

intensiv og tung overvåking. Enhetens sentrale arbeidsstasjon plasseres slik at den har visuelt innsyn 

til flest mulig pasienter/rom. Glass i dører og vegger ut mot korridor benyttes ofte for å oppnå 

innsyn. En arbeidsplass for sykepleier blir ofte tilrettelagt inne på selve rommet eller mellom to 

                                                           
17 Norske faglige retningslinjer for intensivbehandling. Norsk Anestesiologisk Forening, Norsk sykepleierforbunds 
landsgruppe av intensivsykepleiere 30.april 2014 
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tilstøtende rom, slik at sykepleier har visuell og nær kontakt med pasienten. 

Den raske utviklingen av medisinsk teknisk utstyr stiller krav om fleksible løsninger med hensyn til 

utskifting av utstyr. Ofte velges takhengte eller vegghengte intensivsøyler (uttakssentraler) hvor mest 

mulig av utstyret kan samles. Dette gir god plass i rommet og funksjonelle arbeidsforhold rundt seng. 

I en moderne intensivavdeling gis pårørende større plass enn tidligere og utformingen skal signalisere 

at pårørende er velkomne. Dette blir sett på som viktig både i forhold til pasientens behandling om 

ikke minst med hensyn til pårørende sine behov. Inne på pasientrommet gis det plass til en sone hvor 

pårørende kan sitte. Det etableres også egne oppholdsrom for hvile og restitusjon i umiddelbar 

nærhet til intensivenheten. 

Chalmers tekniske høyskole, Centrum för vårdens arkitektur, har utarbeidet et evidensbasert 

konceptprogram for Intensiv og operasjon. Nedenfor vises ulike moduler for oppbygging av et 

intensivområde der mye er likt norske sykehusprosjekter. To intensivrom henger sammen som en 

enhet med en skyvedør i glass mellom rommene. I norske prosjekter er bad og sluse ofte bare 

tilknyttet isolater i intensivenheter og ikke hvert enkelt pasientrom. Arbeidsstasjonen er inne selve 

pasientrommet i tillegg til en sentral arbeidsstasjon 

Pasientrom som er planlagt for tung overvåking har pasienter som er mobile og har behov for 

WC/bad. 

 

 
Figur 10: Et funksjonsområde kan bestå av en eller flere slike enheter. Desentrale arbeidsstasjoner og lager minimaliserer 
gangavstand. Teamarbeid, Kollegastøtte, mulighet til å dokumentere, snakke uforstyrret. 

Isolat - smitterom 

Enheten planlegges med et luftsmitteisolat. Kontaktsmitteisolering ivaretas gjennom enerom. 

  

9.6 Arealberegning for operasjon – hvis nybygg 
Ved planlegging av nye sykehus benyttes en netto arealfaktor. For en operasjonsstue beregnes 

110m2 netto og 50m2 for spesialrom. Arealet inkluderer operasjonsstuen og alle støtterom som er 

nødvendige for funksjonen. Korridorer og tekniske rom er ikke beregnet. Se tabell i eget vedlegg. 
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Tabell 9-23 Kapasitets- og arealbehov for operasjon, oppvåkning og intensiv/TOV, ved 8 operasjonsstuer og 3 spesialrom. 
Forprosjektet sin innstilling. 

 

I romprogrammet er tabell 9-23 fra forprosjektets innstilling lagt til grunn. Totalt 11 behandlingsrom 

hvor  8 er operasjonsstuer og 3 er spesialrom . De 3 spesialrommene kan tilrettelegges for å endre 

status til operasjonsstue. Tabell 9-24 viser det alternativet med 210 dager/6,5 timer, 30 minutt 

snutid, der 85% av all aktivitet skjer innenfor åpningstid. Totalt 11 behandlingsrom som over, men 10 

operasjonsstuer og ett spesialrom. Differansen mellom de to alternativene i tabell 9-23 og 9-24 utgjør 

198m2 netto.  

Tabell 9-24 Arealbehov for 10 operasjonsstuer inkludert beredskapsstue, fra Funksjonsprogram operasjon 

 

 

10 Funksjonsprogram sterilsentral  
God drift i sterilsentralen og tilrettelagt lagring for sterilt gods, både engangs- og sirkulasjonsgods er 

en viktig forutsetning for å holde forekomst av sykehusinfeksjoner – spesielt postoperative - 

infeksjoner på lavest mulig nivå. 

Delfunksjon ant passer/rom

Areal-

standard 

inkludert 

støtterom

Sum netto 

arealbehov
Kommentar

Operasjon 8 110 880

Spesialrom 3 50 150

Tot operasjon 1030

Oppvåkning 12 16 192 1,5 pr stue tot 8

Dagkirurgisk dagplass 12 10 120 2 pr stue, 3 stuer+ 3 spes rom

Tot oppvåkning-dagpl 312

Tung Overvåkning 11 30 330

Intensiv 6 40 240

Totalt Intensiv TOV 17 570

Delfunksjon ant passer/rom

Arealstandard 

inkludert 

støtterom

Sum netto 

arealbehov
Kommentar

Operasjon 10 110 1100 inkl beredskapstue

Spesialrom 1 50 50

Tot operasjon 1150

Oppvåkning 15 16 240 1,5 pr stue tot 10

Dagkirurgisk dagplass 15 10 150

Tot oppvåkning-dagpl 390

Tung Overvåkning 11 30 330

Intensiv 6 40 240

Totalt Intensiv TOV 570 uforandret
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10.1 Beskrivelse av dagens funksjoner, aktivitet og kapasitet, spesielle 

problemstillinger 
Dagens sterilsentral ved FSS ligger på plan 0 og har en vertikal heisforbindelse for sterile varer og 

urent utstyr. Det rengjøres og lagres sterilt sirkulasjonsgods både lokalt og sentralt, hvilket medfører 

uhensiktsmessig arbeidsprosesser og uoversiktlig lagerbeholdning. I tillegg er det bygningsmessige 

utfordringer med fukt i lokalene. 

Sterilsentralen må enten utbedres eller flyttes til nye arealer. Varelevering foregår i dag ved plan 0 og 

det rapporters fra gruppen at arealene er uhensiktsmessige og ikke fungerer optimalt. På grunn av 

manglende kapasitet i varemottak, leveres sterilgods både som nivå 2 og 3-varer opp til operasjon. 

Dette medfører mye emballasjeavfall i operasjonslokalene. Det må derfor avgjøres hvilket nivå 

sterilgods skal leveres som til operasjon, for å dimensjonere riktige arealer til emballasjeavfall i 

henholdsvis varemottak eller operasjonsavdeling.  

Sykehusets hovedlager av sterilt sirkulasjonsgods er på sterilsentralen. 

 

10.2 Forutsetninger fra konseptfasen 
Det forutsettes en sterilsentral som forsyner sykehuset med sterilt sirkulasjonsgods. Sterilsentralen 

har funksjoner for mottak og sortering av skittent sirkulasjonsgods, deretter vask, kontroll, pakking, 

autoklavering, lagring og plukking av sterilt sirkulasjonsgods. Sykehusets lager av sterilt 

sirkulasjonsgods er på sterilsentralen. Sterilsentralen skal overta vaskeaktivitet fra 

operasjonsavdelingen, slik at antall desinfeksjonsrom kan reduseres18. 

Lokalisering i tilknytning til operasjon kan legge til rette for lagring av sterilsirkulasjonsgods og sterile 

forbruksvarer til operasjon.  

Sterilsentral skal også fungere som sterilt lager; altså navnes sterilsentral/sterilt lager. Dette minsker 

behovet for store lagerareal som man har i operasjonsområdet i dag. Det er ønskelig at også sterilt 

engangsutstyr for hele sykehuset skal lagres på sterilsentral. Nye metoder med IKT og diverse gir 

mulighet for sterilsentral til raskt å kunne levere skreddersydde pakker/ prosedyrevogner til hver 

operasjon. 

Dagens sterilsentral har et bruksareal på ca 400 m2. Tilleggsareal i Møllerplanen var satt til ca 150 m2. 

Avdelingens har skissert et totalt arealbehov på ca 993 kvm. Det var skissert et forslag med en 

utvidelse i plan 0 (under AMK sentralen).  

 

10.3 Forutsetninger i den videre planleggingen 
Sterilsentralen mottar og sorterer skittent sirkulasjonsgods, deretter utføres det vask, kontroll, 

pakking, autoklavering og lagring. Brikker til planlagte operasjoner pakkes i containere slik at de er 

klare til dagens operasjoner.  

Håndtering av sterile forbruksvarer og sterilt sirkulasjonsgods krever spesialkompetanse. Lokalisering 

av en ny sterilsentral i nær tilknytting til operasjonsavdelingen vil legge til rette for at personell ved 

operasjonsavdelingen kan rengjøre, sterilisere og autoklavere utstyr på ubekvem arbeidstid. En slik 

løsning gir mulighet for å redusere behovet for desinfeksjonsrom i operasjonsavdelingen og mindre 

behov for sterilt lager, da lageret er i sterilsentralen. Det planlegges ikke for 24/7 drift i 

sterilsentralen. Det bør være både desinfeksjonsrom og rom for autoklavering i operasjonsområdet 

                                                           
18 Vedlegg 2 Overordnet design for alternativ 1-HFP,DFP,OTP og HPU, s. 20 
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dersom det ikke løses ved fysisk nærhet til sterilsentralen. 

FSS har engasjert rådgiverfirma NIRAS for å dimensjonere og kapasitetsberegne sterilsentralen.  

Prinsippdiagram/flytdiagram/nærhetsbehov 

Nærhet til sterilsentralen vil støtte en effektiv forsyningstjeneste. Den kan lokaliseres vertikalt eller 

horisontalt. Urent gods bør transporteres direkte til mottak for urent gods i sterilsentralen. 

 

Figur 11: Ved å plassere sterilsentralen tett på og i horisontal forbindelse med operasjonsavdelingen, vil man kunne spare 
både personalressurser, rengjøringsapparater og lagerplass. 

En slik plassering får konsekvenser for håndtering og lagring av sterilt gods for resten av sykehuset, 

for sterile forbruksvarer, logistikk av sterilt gods og forbruksvarer både internt og eksternt. 

Illustrasjonen visualiserer kun flyten mellom operasjons og sterilsentralen. I det videre arbeidet må 

det beskrives de ulike avhengigheter med eksterne og interne kunder. 

Prinsippdiagrammer med vertikal og horisontal forbindelse mellom operasjon og sterilsentral 

              
Figur 12: Dagens situasjon med varelevering på plan 0  Figur 13: Med sterilsentral i samme etasje som operasjon. Skal 

varer leveres på plan 0 eller 1? Utvidelse av eksisterende 
varelevering eller må det etableres ny? 
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Figur 14: Kan det evt. etableres en sterilgodsheis parallelt   Figur 15: Ved sterilheis på plan 1 i nybygg; mulighet for 
med ren og uren sterilheis for varelevering til sterilsentral?   varelevering på plan 1 direkte inn i sterilsentral. 

 

11 Funksjonsprogram poliklinikk og dagbehandling 

Poliklinisk utredning og behandling og dagbehandling er de funksjonene som forventes å ha størst 

aktivitetsøkning mot 2035 – 2040. E-helseteknologien kan redusere behovet for oppmøte i poliklinikk 

for konsultasjoner. Det er foreløpig ikke lagt inn i framskriving av kapasitetsbehovet. En forutsetning 

for gjennomføring av ulike typer monitorering og konsultasjoner med pasient utenfor sykehusets 

arealer er at det legges til rette for digital/videokommunikasjon på alle arbeidsplasser/ grupperom/ 

møterom i sykehuset. 

11.1 Beskrivelse av dagens funksjoner, aktivitet og spesielle problemstillinger 
FSS har i tillegg til Førde sentralsjukehus poliklinisk virksomhet ved Lokalsjukehusene ved Lærdal, 

Nordfjordeid og Florø.  

Programmet som presenteres her, er et generelt program som omtaler alle polikliniske funksjoner 

ved FSS, uavhengig av hvor i bygget de er plassert i dag. Programmet tar heller ikke stilling til hvor i 

bygget de polikliniske funksjonene skal ligge i framtiden. 

Dagens polikliniske virksomhet ved Førde sentralsykehus foregår hovedsakelig i byggets første og 

tredje etasje. Prøvetaking og anestesipoliklinikk ligger i 2. etasje og dialyse foregår i 4. etasje. For 

nevrologi er poliklinikk integrert i sengepost, mens det på sengepost for barn utføres noe poliklinikk. 

Gyn/KK har poliklinikk i 6. etasje. Undersøkelses- og behandlingsrommene er kombinert med 

kontorfunksjon for leger og har av den grunn en dårlig arealutnyttelse19. 

Poliklinikken består av flere ekspedisjoner, et sentralt venteområde (dette gjelder spesielt på plan 1) 

og lange korridorer hvor det er vanskelig å orientere seg. Det brukes mye tid på å hente pasienter inn 

til behandling på grunn av de lange avstandene mellom venteareal og behandlingsrom. Det ville være 

en fordel med desentrale venteplasser for å effektivisere pasientflyten og fordi noen pasienter må 

vente mellom flere behandlinger, men det lar seg ikke gjøre i dag på grunn av dårlig lydisolering fra 

behandlingsrom til korridor. Brannvern vil heller ikke tillate løse stoler i korridor. 

                                                           
19 Konseptfase Arealplan FSS 2015-11-05, s. 21 
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Til de mindre fagområdene er det mindre venteområder lokalisert i nærheten av deres 

behandlingssted, det store felles venteområdet ligger like innenfor hovedinngangen.  

 
Figur 16: Flytdiagram for pasientens bevegelse fra hovedinngang til de mange henvendelsespunktene/ekspedisjonene i 
poliklinikken. 

 

11.2 Forutsetninger fra Konseptfasen 
Poliklinikk 

I Konseptfaserapporten er det beskrevet at dagens «silotenkning» med organisering rundt de ulike 

fagområdene fungerer dårlig både med tanke på utnyttelse av rom og med hensyn til pasienter med 

sammensatte lidelser som har behov for et mer tverrfaglig behandlingstilbud.  

Det nye FSS skal planlegges med effektive pasientforløp og generelle behandlingsrom med høy 

utnyttelsesgrad. 

Tabell 11-1 Dimensjonering - poliklinikk fra Konseptrapporten 

 

Tabellen viser at det i konseptfasen ble planlagt med en utnyttelsesgrad på 4 timer, konsultasjonstid 

på 45 minutter 235 dager i året20. 

Dersom en trekker fra spesialrommene utgjør de generelle undersøkelsesrommene 94 rom. 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Vedlegg 2 Overordnet design for alternativ 1-HFP, DFP, OTP og HPU s 22 
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Dagbehandling 

Dagbehandling foregår i hovedsak der hvor de ulike fagområdene er lokalisert. Ved å samle denne 

aktiviteten vil det være lettere å gi pasientene et samlet forløp, sikre gode rutiner og kvalitet. I tillegg 

vil en ha en fleksibel bruk av personalet og areal21. 

Det var i konseptfasen planlagt for en tverrfaglig infusjonspoliklinikk på plan 3 med totalt 28 

undersøkelsesrom og 24 stoler for behandling av infusjoner og dialyse. Dialysen ble planlagt med 14 

plasser inkludert 2 isolat. 

11.3 Aktivitets- og kapasitetsanalyser 
FSS har gjort en ny aktivitets- og kapasitetsanalyse ut fra aktivitetstall fra 2015 og framskrivinger til 

2040. 

Prinsippene som FSS Førde har lagt til grunn for den videre planleggingen er 210 dager i året, 

konsultasjonstid på 45 minutter, med unntak av konsultasjoner for barn som har 75 minutter, og 

åpningstid i poliklinikken på 6 timer. Dette er en endring fra konseptfasen som er nevnt i kapittelet 

over. 

Tabellen nedenfor viser at med aktivitet i 2015 og en beregning ut fra de nevnte forutsetningene.  
 

Tabell 11-2 Aktivitet og rombehov 2015 og 2040, framskrevet av Helse Førde 

 

Kommentar til tabellen: 

Tabellen er laget med aktivitetstall fremskrevet av Helse Førde. Kolonne 9 viser beregnet rombehov 

for poliklinikken ut fra aktivitetstall fra 2015 dersom FSS hadde hatt 6 timers åpningstid. Kolonne 10 

viser faktisk antall rom i poliklinikk ved FSS i 2016. De to siste kolonnene viser hvordan åpningstid på 

henholdsvis 6 og 7 timer gjør utslag på rombehov. Helt nederst, i den gule linjen, ser man hvordan en 

konsultasjonstid på 45 min påvirker rombehovet i poliklinikk for barn; en differanse på 2 rom.  

Fysikalsk medisin er tatt ut da deres rom i hovedsak er aktivitetsrom og spesialrom. Ut fra en 

behandlingstid på 6 timer, vil en kunne behandle 6 til 8 pasienter pr dag. 

Det bør nevnes at nyere sykehusprosjekter som for eksempel det nye sykehuset på Hjelset (SNR) 

                                                           
21 Vedlegg 2 Overordnet design for alternativ 1-HFP, DFP, OTP og HPU s 12 

Poliklinikker ved Førde 

sentralsjukehus

Tid pr 

undersøkelse

Pasienter 

pr time
Åpningstid

Pasienter 

pr dag

Dager åpent 

pr år

Ant. 

undersøkelser pr 

år pr rom

Ant. konsultasjoner 

2015 inkl 

uregistrerte 

Beregnet 

rombehov 2015 

(v/6 t åpningstid)

Ant. rom pr 2016 

ved FSS (oppgitt 

av FSS)

Ant. konsultasjoner 

2040 (framskrevet av 

FSS)

Beregnet 

rombehov 2040 

(v/7 t åpningstid)

Beregnet 

rombehov 2040 

(v/6 t åpningstid)

Auge poliklinikk 45 1,3 6 8 210 1680 10390 6,2 12 13340 6,8 7,9

Barn poliklinikk 75 0,8 6 5 210 1008 5093 5,1 9 5379 4,6 5,3

Hud poliklinikk 45 1,3 6 8 210 1680 8872 5,3 9 8130 4,1 4,8

Kir. poliklinikk 45 1,3 6 8 210 1680 11723 7,0 7 13235 6,8 7,9

Kjevekirurgisk poliklinikk 45 1,3 6 8 210 1680 2053 1,2 3 2396 1,2 1,4

Kreftpoliklinikken 45 1,3 6 8 210 1680 6178 3,7 5 8360 4,3 5,0

Medisinsk poliklinikk 45 1,3 6 8 210 1680 15845 9,4 20,5 18757 9,6 11,2

Ortopedisk poliklinikk 45 1,3 6 8 210 1680 12527 7,5 7 13243 6,8 7,9

Revmatologisk poliklinikk 45 1,3 6 8 210 1680 9105 5,4 10 9002 4,6 5,4

Ønh poliklinikk 45 1,3 6 8 210 1680 13758 8,2 13 15335 7,8 9,1

Barnehabilitering 240 0,3 6 1,5 210 315 400 1,3 3 400 1,1 1,3

KK poliklinikkar 45 1,3 6 8 210 1680 7481 4,5 9 7811 4,0 4,6

Nevrologisk poliklinikk 45 1,3 6 8 210 1680 4842 2,9 8 5206 2,7 3,1

Fedmepoliklinikken 60 1,0 6 6 210 1260 300 0,2 1 300 0,2 0,2

Sum 67,7 116 64,4 75,2

Fysikalsk medisin og rehab 90 0,7 6 4 210 840 10806 12,9 14 11984 12,2 14,3

Sum inkl fysikalsk medisin og rehab 89,5

Barn poliklinikk (v/45 min 

kons tid)
45 1,3 6 8 210 1680 5093 3,0 9 5378 2,7 3,2
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benytter 230 dager og 8 timer til pasientbehandling pr dag og 45 minutter konsultasjonstid for alle 

fagområder inkludert barn, det samme gjør det nye Hammerfest sykehus. 

 

11.4 Forutsetninger for den videre planleggingen 
 

Overordnet driftskonsept poliklinikk og dagbehandling 

Prinsipp om å skille sengedrift og poliklinikk skal gjelde alle avdelinger22. 

Videre er det lagt følgende overordnede føringer for poliklinikkområdene: 

• Poliklinikker skal som hovedregel samles i større enheter med felles støtterom og funksjoner. 

Dette sikrer fleksibilitet i utnyttelse av kapasitetsbærende rom og god utnyttelse av ressurser 

• Poliklinikk for øyeavdelingen skal fortsette å ligge som en egen poliklinisk enhet, da den 

drives mest effektivt når den ligger selvstendig.  

• Behandlingsrom skal være generelt utformet. Dette for å sikre en fremtidig fleksibilitet for 

behovsendringer.  

• Spesialrom som krever spesiell bygningsmessig infrastruktur skal, der det er hensiktsmessig, 

samlokaliseres med andre spesialrom.  

• Det skal legges til rette for at det er mulig å gjennomføre kompakte, koordinerte 

utredningsforløp, med opphold/hvilesoner i poliklinikk/dagområder, og tilgang på 

overnattingsmuligheter (pasienthotell e.l.) uten innleggelse. 

• Optimering av pasientflyt skal sikre at ventetiden kuttes ned til et minimum. Det skal legges 

vekt på at pasientene opplever at det er tydelig merking til enhetene, og at det er kort 

avstand fra ventesonen til undersøkelse og behandlingsrommene. Det skal være en felles 

ekspedisjon som dekker flere fagområder til et poliklinikkområde. 

• IKT-løsninger skal legges til grunn for effektivisering av drift, i form av pasientens 

egenregistrering ved adkomst og betalingsautomater. Ved å åpne for bestilling av time 

direkte utenfra, vil en del administrative prosedyrer kunne falle bort.  

• Det skal tilrettelegges for videokonsultasjoner ved oppfølging av pasienter med kroniske 

sykdommer. Eksempel på dette kan være at kardiolog veileder fastlege og pasient via 

Helsenett eller annen løsning, og at pasient får veiledning i hjemmet av spesialist lokalisert på 

sykehuset. 

• Det skal tilstrebes sambruk av hvileområde for pasienter som har gjennomgått prosedyrer 

som krever overvåking eller hvile. 

• Det skal legges til rette for at pårørende kan være naturlig tilstede som en støtte og en 

ressurs for pasienten 

• Poliklinikkene skal være tilrettelagt for pasienttransport i seng, venteområdet for pasienter i 

seng bør være skjermet fra øvrige venteområde. 

• Enerom for pasienter gjør det mulig å utføre konsultasjoner på pasientrommet i 

døgnpostene.    

Undersøkelses- og behandlingsrommene vil ha dokumentasjonsplasser. I tillegg vil arbeidsrom og 

dokumentasjonsrom nært undersøkelses- og behandlingsrommene være en faktor som optimaliserer 

                                                           
22 Styringsgruppemøte 24.10.2017 
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pasientflyten. Det må legges opp til mulighet for jobbrotasjon. Det er viktig at antall samtalerom gir 

mulighet for at lege og sykepleier kan dele konsultasjonene seg imellom, både i felles rom og i 

adskilte rom. Det skal tilrettelegges med arbeidsområder som understøtter tverrfaglig samarbeid 

rundt pasienten. Dette vektlegges særlig på rom for multidisiplinære team, hvor det skal være mulig 

å vurdere medisinske bilder. Det skal også tilrettelegges med noen områder hvor det kan gjøres 

arbeid som krever mer skjerming, for eksempel telefonsamtaler og diktering. Arealer til 

forløpskoordinatorer skal tilrettelegges slik at planlegging av pasientbehandling kan skje i nødvendig 

nært samarbeidet med klinikere. 

Prinsipper for pasientflyt  

Pasienter ankommer poliklinikken med f.eks. buss, egen bil, taxi eller ambulanse. Det bør være 

dedikerte parkeringsplasser for pasienter i nærheten av hovedinngangen. 

Pasienter registrerer seg selv ved ankomst eller henvender seg i resepsjonen. En tydelig og god 

skilting viser hvilken poliklinikk pasienten skal besøke.  Behovet for separate ekspedisjoner for hvert 

fagområde forsvinner/ reduseres når poliklinikkene samles i fysisk tilliggende arealer, en ekspedisjon 

vil dekke derfor kunne flere fagområder.  

Det skal være både sentrale og desentrale ventesoner i tilknytning til poliklinikkområdet. I 

ventesonene skal det være mulighet for skjerming, spesielt i områder hvor det vil være sengeliggende 

pasienter. Desentrale venteplasser vil kunne tilrettelegges for barn, pasienter som har behov for å 

vente mellom flere konsultasjoner eller pasienter som har spesielle behov. 

Pasienten vil bli informert om ventetid gjennom SMS eller andre elektroniske løsninger, og kan 

bevege seg fritt i venteperioden, til for eksempel kantinen eller uteområde. 

Pasienter fra sengeområdet vil bli transportert i seng eller rullestol via sengeheis og videre til den 

respektive poliklinikk.  

Pasienter med ambulanse ankommer via akuttmottaket. 

Pasienter som ankommer som øyeblikkelig hjelp vil på dagtid behandles i de fagspesifikke 

poliklinikkområder. Ortopediske pasienter behandles i skadepoliklinikken. På ubekvem arbeidstid er 

behandlingen i akuttmottaket. Pasienter til skadepoliklinikk kommer inn via akuttmottaket. Det 

forutsetter også at det er parkeringsmuligheter for privatbiler i nærheten av akuttmottak. 

Enkelte konsultasjoner vil ha behov for mer enn ett rom og det må medregnes.  Spesialrommene er i 

hovedsak beregnet i tillegg til generelle konsultasjonsrom. Det betyr at en har en «buffer» her. Det 

skal være tilrettelagt for at enkelte pasienter vil ha behov for samtale før en behandling eller en 

undersøkelse og observasjon etter – som for eksempel etter skopier. Enkelte konsultasjoner/ 

utredninger krever at pasienten møter flere kategorier helsepersonell 

FSS leier lokale av legevakten for mottak og undersøkelse av overgrepsofre. Det er dedikert personell 

med eget vaktberedskap som har ansvar for denne pasientgruppen. 
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Figur 17 prinsippskisse for hvordan fire enheter kan settes sammen til et større poliklinikkområde, med sambruk av 
støtterom 

11.5 Enhet med spesialrom 
Spesialrom som skopi og rom for kirurgiske prosedyrer er det anbefalt å samle rundt felles 

støttefunksjoner som: 

 desinfeksjonsrom 

 mottak og samtalerom 

 observasjon og hvileplasser 

 lager 

Rommene bør ligge mest mulig samlet i poliklinikken med nærhet til operasjon og må kunne brukes 

både til polikliniske, dag og inneliggende pasienter for å kunne utnyttes best mulig. 

For fagområdene gynekologi, urologi og colon-/rektoskopi vil det være behov for direkte tilknytning 

til toalett. 

En slik samling vil tilrettelegge for sambruk av personell, og gi trygghet for at pasienten møter det 

samme personell ved mottak og hjemreise, det vil også kunne gjøre det enklere for kollegastøtte, når 

flere er samlet og en er på samme plan som poliklinikken.  
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Figur 18 Figuren viser en samling av spesialrom hvor en kan benytte felles støtterom. Pasientflyten kan også samordnes med 
felles mottak og observasjon-hvileplasser. 

Antall spesialrom er programmert etter innspill fra FSS.  

Spesialrom er definert her som rom som avviker fra de generelle undersøkelsesrommene på grunn av 

en teknisk infrastruktur og/eller utstyr. For eksempel et skopirom eller et audiometrirom/testrom.  

Tabell 11-3 Tabellen viser antall spesialrom tilknyttet de ulike fagområdene.  

Avdeling Spesialrom Antall rom Skopi-/spes.rom 
kir.pros 

Antall 
rom 

KIR Rom for kir.pros. 1 Skopi; recto og 
cysto (2) 

3 

KJEVE RTG 1 Kir.pros. 1 
ORT Gipserom 1 Kir.pros. 2 
ØNH Audiograf (2), søvnlab, og 

audiorom 
4 Kir.pros. 1 

ØYE Autoperimetro, Lee-s/visus, ALM, 
OCT Foto 

4   

KK Behandlingsrom og kir.pros. 3   
MEDISIN Sputum, spirometri/ergo, 

bodybox/spirometri, EKG/sykling 
4 Gastro, colon (2) og 

bronko 
4 

ENDOKRIN   Kir.pros. 1 
HUD Lysbehandling 1 Kir.pros. 1 
NEVROLOGI EEG, KNF og spinalpunksjon 3   
BARNEHAB Testrom og aktivitetsrom 2   
BARN Spirometri og prikktest 2   
REVMA RTG og behandlingsrom 2   
FYS MED Avventes    
SUM  28  13 

 

Kommentarer til tabellen: Tabellen viser en oppsummering av spesialrom. De 13 rommene for skopi 

og kirurgiske prosedyrer er planlagt som en egen enhet, se figur 18, med egne støtterom. De øvrige 

28 spesialrommene vil være integrert i poliklinikkene, tilknyttet de enkelte fagområdene. Støtterom 
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for disse spesialrommene som for eksempel samtalerom, desinfeksjonsrom og lager er en felles 

ressurs med poliklinikken.   

Akuttmottaket med deres spesialrom er ikke omtalt i dette programmet, da det behandles i eget 

funksjonsprogram. 

 

11.6 Dagbehandling/infusjon 
Dagpasienter er i hovedsak elektive og består for det meste av dagkirurgiske pasienter, pasienter til 

dialyse, kjemoterapi og annen infusjonsbehandling. En stor gruppe av de pasientene som er registrert 

som polikliniske vil ha mange av de samme behovene som en dagpasient, da de har flere 

undersøkelser på samme dag og trenger et sted for å vente og hvile mellom undersøkelser.  

Dagbehandling på FSS omfatter dialyse, kjemoterapi og infusjonsbehandling. Dagkirurgi beskrives i 

program for operasjon. 

Pasientene kommer gjentatte ganger og oppholder seg gjerne på sykehuset over lengre tid av 

gangen. De får sin behandling på standardiserte behandlingsplasser uavhengig av diagnosegrupper. 

Noen pasienter er dårlige og får behandling i seng, men de fleste får behandling i tilpassede 

spesialstoler. Enheten planlegges med en kombinasjon av flere behandlingsplasser samlet og 

enerom. De samlede plassene bør utformes slik at det ivareta konfidensialitet. I tillegg bør støtterom 

som arbeidsområde, samtale/undersøkelsesrom, medisinrom, kjøkken for enkel servering og diverse 

lager. Det må være muligheter for å observere pasienter som blir dårlige av behandlingen.  

Mange av pasientene kommer direkte til infusjonsbehandling. Enkel tilgang via hovedinngang og 

resepsjon må ivaretas. Det er en fordel at enheten ligger skjermet fra gjennomgangstrafikk og støy. 

Det vil være ensengsrom for pasienter med spesielle behov, for eksempel smittepasienter eller 

pasienter som har behov for skjerming av ulike årsaker. 

Det skal tilrettelegges for at pårørende skal være naturlig tilstede. 

 

11.7 Dialyse 
Enheten består av totalt 14 hemodialyseplasser, inkludert 2 ensengsrom med forrom og bad med 

dekontaminator. For pasienter som ikke benytter seg av hemodialyse vil det være et tilbud for 

peritonealdialyse. Dette er en dialyseform som ikke krever teknisk avansert utstyr og som pasienten 

derfor kan utføre selv hjemme. For at pasienten selv skal mestre dette er det behov for at det 

tilrettelegges for undervisning og informasjon i enheten. 

Spesielt for dialysepasientene vil det være behov for garderobeskap til personlige eiendeler som 

benyttes under behandlingen. 

Dialysen har behov for et teknisk rom for vannrenseanlegg (RO vann), i tillegg bør det vurderes et 

sentralt anlegg for dialysevæske. 

Hemodialyse på andre enheter som for eksempel intensiv vil utføres med hjelp av et transportabelt 

vannrenseanlegg og dialysemaskin. 

Enheten må også være tilrettelagt for inneliggende pasienter i seng. 

Behandlingen er svært utstyrskrevende og det må planlegges for lager for dialysevæsker og annet 

forbruksmateriell, oppstillingsplass for dialysemaskiner og transportabelt vannrenseanlegg. 
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11.8 Skadepoliklinikk 
Ca. 11 % av polikliniske konsultasjoner ved FSS er øyeblikkelig hjelp.  

Øyeblikkelig hjelp pasienter som skal til skadepoliklinikk ankommer via hovedinngang og har per i dag 

en lang rute de skal gå før de kommer til skadepoliklinikken, se fig 15, s.55. I en slik situasjon er det 

flere som går forbi ekspedisjonen hvor en skal henvende seg, og må gå den lange veien tilbake 

dersom det er avglemt. Det anbefales at denne pasientgruppen skal komme via akuttmottaket, da 

det vil være en kortere avstand og bedre tilbud for pasienten. Akuttmottaket bør da ha en inngang 

for gående/taxi og en ambulanseinngang. Det forutsetter også at det er tilgang på parkeringsplasser i 

nærhet av akuttmottaket. 

 

11.9 Pre-operativ poliklinikk 
Pasienten skal ofte ha informasjon fra flere ulike avdelinger før kirurgisk inngrep og det forgår derav 

mange samtaler i forkant. Det er lange gåavstander for pasienten fra for eksempel kir pol til røntgen, 

til samtale med turnuslege i akuttmottak og videre opp til dagkirurgen for samtale der. For å sikre 

mest mulig effektiv bruk av personale og for unngå venting, melder gruppen om behov for flere 

samtalerom. Samtalerommene bør være fleksible, helst med vask, slik at de kan brukes som US-rom i 

fremtiden dersom behov.  

 

11.10 Observasjon- hvileplasser 
Det skal planlegges hvile-/observasjonsplasser i tilknytning til poliklinikk, dagbehandling og 

bildediagnostikk. Disse skal ligge nært polikliniske funksjoner hvor det utføres behandling som 

krever kortvarig overvåking etter behandlingen, eksempelvis spesialrom for kirurgiske inngrep, 

skopier ol.  I tillegg vil det være flere pasienter som oppholder seg store deler av dagen i poliklinikken 

og vil ha behov for hvileplasser i forbindelse med utredninger og ulike konsultasjoner. 

 

11.11 Spesielle bygningsmessige krav 
 Gipserom er et poliklinisk spesialrom som krever avtrekk (det frigis giftstoffer fra 

glassfibergipsene når de åpnes fra emballasjen. I tillegg løsner det en del partikler når gips 

vikles og fjernes. I sjeldne tilfelles brukes fortsatt kalkgips som støver).  

 Spesialrom for kjeve: Rommet må utstyres med blyvegger eller tilsvarende for skjerming av 

omgivelsene mot røntgenstråling (må sjekkes i forhold til utstyr). Rommet brukes til tann-

kjevekirurgisk billedtaking og diagnostikk.  

 ØNH-enhet trenger vanntilførsel og avløp i gulv. 

 Hørselstest: Lydtette rom. 

 Bronkoskopi – tilrettelagt for C-bue. Tilrettelegging for luftsmitte må vurderes. 

 Gjennomstikk skap/tørkeskap for skop. 

 Sputumrom: eksisterende rom beholdes 

 Øye: I tillegg til spesialrommene krever noen spesialundersøkelser en romdybde på 5 m. 

Bredde 3,5. 

 Nevrologi: EEG. Lydtette rom. 

 Dialyserom: sluk i gulvet. 

 Eget rom for vannrenseanlegg og distribusjonsanlegg for dialyse. Det må være plass til 4 

paller. Totalvekt ca. 4000 kg. 
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 Uttak for HD 

11.12 Uavklarte problemstillinger poliklinikk og dagbehandling 
 Antall spesialrom er meldt inn av FSS og må kvalitetssikres. Disse telles i tillegg til generelle 

undersøkelses- og behandlingsrom. 

12 Funksjonsprogram akuttmottaket 
Funksjonsprogrammet for akuttmottaket ved Førde Sentralsjukehus er gjennomført med 

utgangspunkt i en allerede utarbeidet Konseptfaserapport «Arealplan FSS» fra 2015. 

Funksjonsprogrammet inneholder en beregning av kapasitets- og arealbehov. Det er også 

funksjonsbeskrivelser med nærhetsdiagram og konseptmodeller.  

FSS mottok et utkast til funksjonsprogram og et romprogram i februar, som grunnlag for 

forprosjektet. Det endelige programmet foreligger nå, og programmet er ikke endret. 

I konseptfasen ble det tatt utgangspunkt i at akuttmottaket ved FSS hadde nok plass i eksisterende 

arealer til å oppgradere undersøkelses- og behandlingskapasitetene. I tillegg kunne det opprettes en 

observasjonspost med 14 sengeplasser. Dette fordi AMK-sentralen er flyttet over i prehospitalt bygg 

og fordi det var lagt opp til at apoteket skulle flyttes til et annet sted i sykehuset. Når man nå har 

begynt å skissere løsninger for andre fagområder i sykehuset, ser man at dette vil kunne ha 

betydning for akuttmottaket og at det også er nødvendig med et funksjons- og romprogram for 

akuttmottaket ved FSS.  

Arbeidsmetoden har vært innspill fra arbeidsgruppen for tjenesteutviklingsprosjektet for 

døgnpostene ved FSS, i tillegg til at det er gjennomført et skypemøte og et arbeidsmøte med 

Sykehusbygg. 

 

12.1 Beskrivelse av dagens funksjoner, aktivitet og kapasitet, spesielle 

problemstillinger 
Akuttmottaket har i dag arealmessige utfordringer og behov for modernisering. Jamfør rapporten 

«Mandat for arbeidsgruppe i akuttmottak: Ny arealløysing» fra 24. februar 2017, trenger mottaket 

arealer for triagering av sittende og liggende pasienter, ventearealer for pasienter som skal avklares 

med for eksempel blodprøver, ventearealer for pårørende, samtalerom, smitterom (kontaktsmitte) 

og hensiktsmessige arbeidsplasser for sykepleiere og leger.  

Per i dag er det ingen skallsikring i akuttmottaket, men fri passasje gjennom akuttmottaket. Dette 

gjør at mange benytter seg av akuttmottaket til gjennomfart og en forbindelse mellom andre 

funksjoner i sykehuset. Dette er lite hensiktsmessig, skaper mye uønsket trafikk gjennom arealene og 

reduserer personalets mulighet til å ha oversikt over hvem som oppholder seg og beveger seg i 

området.  

Registret aktivitet i akuttmottaket i perioden 1990 – 2017 viser mer enn dobling av antall pasienter 

som passerer gjennom mottaket, fra vel 4000 i 1990 til vel 10.000 i 2017. Det er ingen direkte 

samvariasjon mellom antall pasienter i akuttmottaket og befolkningsutviklingen i perioden. Det 

maksimale antallet pasienter registrert i mottaket i samtidighet i 2017, var 14 pasienter.  

 

12.2 Aktivitets- og kapasitetsanalyser 
Sykehusbygg har gjennomført ny framskriving for Akuttmottaket.  

For Akuttmottaket er andel døgnopphold registrert som øyeblikkelig hjelp lagt til grunn for 
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framskriving. Døgnopphold er alle opphold med minst en overnatting. I tillegg er en andel av ø.hj-

poliklinikk tatt med, siden de mottas via Akuttmottaket på ubekvem tid. Pasienter som ikke går via 

akuttmottaket er holdt utenfor, og dette gjelder følgende opphold; 

 

 Fødende 

 Medisinsk DRG for barn og unge mellom 0 og 17 år 

 Augeavdelinga mellom kl 8 og 15.30 

 Øyre Nase Hals avdeling mellom kl 8 og 15.30  
 
Tabell 12-1 Framskriving med teoretisk beregning av kapasitet for akuttmottak 

Akuttmottak, framskriving 2015-2035 2015 2035 

Aktivitet øhj. døgn opphold og poliklinikk 7591 8321 

Gjennomsnittlig antall pas/ døgn 20,8 21,2 

Total liggetid pr. døgn i akuttmottak, med 3 
timers gjennomsnittlig liggetid 

62,4 timer 63,6 timer 

Behov for UB rom i mottak dersom pasientene 
fordelte seg jevnt over døgnet, alle døgn i året 

3 UB-rom 3 UB-rom 

 

Beregningsmodellen over viser at gjennomsnittsberegninger for akuttmottak ikke gir et godt grunnlag 

for å beregne kapasitetsbehov i et mottak. Der vil kunnskap om det maksimale antallet i mottaket i 

samtidighet gi nødvendig grunnlag for kapasitetsberegning 

Førde HF har noe andre tall registrert i eget HF, 7831 innlagte og 2549 polikliniske. Avviket fra tallene 

som ligger i NPR har ingen betydning med tanke på dimensjonering av Akuttmottaket. 

 

Et akuttmottak bør dimensjoneres for å ha tilstrekkelig kapasitet til å ta høyde for ca 80-90% av 

«toppene». For Førde sentralsjukehus vil det utgjøre ca 11 mottaksrom, 9 vanlige UB-rom og 2 

akuttrom.  

 

Ø-hjelp for pasienter bosatte i Gulen kommune er inkludert i tallene da oppholdene var inkludert i 

aktiviteten i 2015, og utgjorde 131 opphold.   

I følge tall mottatt fra Førde HF, ligger antall pasienter mottatt i Akuttmottaket i 2015 på nivå med 

2017, mens 2016 lå noe lavere.  

Framskrivingen viser at det ut fra demografi og sykdomsutvikling og etterspørsel alene, vil det ikke bli 

en dramatisk vekst i antall øyeblikkelig hjelp-henvendelser. 

 

Observasjonsplasser 

Framskrivingsmodellen omstiller en del av dagens aktivitet fra normalseng til bruk av 

observasjonsplasser. For Helse Førde totalt utgjør dette 826 liggedøgn. Med 75% gjennomsnittlig 

belegg i disse plassene, gir det et beregnet behov for 3 plasser. Helse Førde har til nå ikke hatt 

observasjonsenhet, og har ingen erfaring med drift av slike plasser. Konseptrapporten beskrev en 

enhet med 14 plasser, noe av begrunnelsen for størrelsen var å etablere en tilstrekkelig stor enhet 

for hensiktsmessig bemanning. 

Ved å legge observasjonsplassene sammen med akuttmottaket kan de to enhetene driftes under ett, 

og det vil være mulig å benytte rommene fleksibelt.  



SYKEHUSBYGG 

Side 63 av 123 
 

 

Foreløpig konklusjon er at det programmeres med 8 UB-rom for akuttmottak og 8 plasser, hvorav ett 

kontaktsmitteisolat, i observasjonsenheten. 

12.3 Driftskonsepter og funksjonsbeskrivelse akuttmottak23 
Akuttmottaket tar imot alle innleggelser som kommer som øyeblikkelig hjelp. Pasienter i akuttmottak 

er uselekterte og mottas til triagering og diagnostikk for vurdering av innleggelse i sengeavdeling, 

intensiv, observasjonsenhet (når den er etablert) eller eventuelt poliklinisk utredning, behandling og 

utreise. God flyt i akuttmottaket forutsetter tilgang på nødvendig legefaglig kompetanse.  

Forutsetninger for videre planlegging 

«I fremtidig virksomhetsmodell for akuttmottak etableres et felles akuttmottak for alle somatiske 

pasienter, både medisinske-, kirurgiske-, og barn. Enkelte pasienter kan ha et «fast track-forløp». To 

slike forløp er beskrevet i tjenesteutviklingsprosjektet, - hoftebrudd og hjerteinfarkt. Andre vil ha et 

forløp utenom akuttmottak som fødende, overflytninger, åpen retur osv. Alle disse mottas i dag i 

Akuttmottaket.  

Pasienter med store traumer med hodeskader (følger Helse Vest sin traumeplan) og pasienter til PCI 

flys direkte til Haukeland universitetssykehus. 

Bildediagnostikk ligger allerede i tilknytning til dagens akuttmottak. For traumer og hjerneslag er rask 

tilgang til CT av kritisk betydning. Disse to funksjonene må fortsetter å ligge rett ved siden av 

hverandre, også for sikre effektiv drift av personell og utstyr. 

 

Barn og ungdom i fremtidig akuttmottak 

Kritisk syke barn og barn med alvorlige traumer tas imot i akuttmottaket, med tilkalling av barneteam 

og akutt-team. Medisinske barn og ungdom går hovedsakelig direkte til barneavdeling. Barn og 

ungdom med ortopediske - kirurgiske diagnoser utnytter samme rom og personale som voksne i 

akuttmottaket. Barn med øye eller ØNH-problemstillinger mottas i fagspesifikke poliklinikker på 

dagtid. 

 

Psykiatri i framtidig akuttmottak 

Pasienter henvist for innleggelse i psykiatrisk avdeling og som er somatisk avklarte, vil som 

hovedregel kunne mottas direkte i psykiatrisk mottaksseksjon i eget bygg. For pasienter med uavklart 

tilstand, pasienter med samtidig somatisk og psykiatrisk lidelse og pasienter som trenger hjelp i 

forbindelse med rus i form av alvorlig abstinenstilstand/delir, vil ofte ha behov for somatisk 

overvåkning. Her vil personell fra PHV i framtida kunne bistå akuttmottaket.  

 

12.4 Soneinndeling i fremtidig akuttmottak 
For å ivareta fremtidig driftskonsept inndeles akuttmottak i følgende soner: 

 Triagesoner for situasjoner der pågangen er større enn antall UB-rom, herunder også 

registrering for poliklinisk behandling med ventesoner 

 Sone for kritisk syke (akuttrom) – kan motta både voksne og barn til initiell behandling 

 Diagnostikk og behandlingssone med skaderom og undersøkelse-/behandlingsrom, voksne og 

barn med kir./ortopediske diagnoser 

                                                           
23 H-dir: Nasjonale og faglige retningslinjer IS-2236 Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske 
akuttmottak: 
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/faglige-og-organisatoriske-kvalitetskrav-for-somatiske-akuttmottak 
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 Sone observasjon av både medisinske, kirurgiske og psykiatriske pasienter 

 Sone for pasienter som er avklart og skal hjem eller innlegges 

 Pårørende sone 

 Plass til ambulansetjenesten for klargjøring av bårer 

 

For å ivareta smittevern i akuttmottaket, skal ikke pasientene oppholde seg i triagesoner eller 

venteområder for lenge, men spres fra hverandre og inn på UB-rom så fort som mulig. Det bør også 

være flere spredte og oversiktlige ventesoner med tilstrekkelig tilgang til WC, håndvask og håndsprit i 

vente/triagesoner.  

 

Triagesone 

Pasienter triageres på UB-rom så lenge det er ledig kapasitet. De oppholder seg i UB-rommet til de er 

avklart og til evt videre transport. 

Triagesonen er en sone der pasienten kan mottas, registreres og triageres ved stor pågang. Denne 

etableres som en åpen sone som også kan brukes for å handtere større hendelser der flere pasienter 

kommer til akuttmottaket samtidig.  

 

Sone for kritisk syke (traumerommene) 

I sonen for kritisk syke behandles pasienter med livstruende skader og andre livstruende tilstander, 

både barn og voksne. Pasientene skal diagnostiseres hurtig f.eks. med CT-scanning, derfor bør denne 

funksjonen være i nærheten til akuttrom, slik som det er i dag. Når pasientene er stabilisert, vil videre 

behandling skje på operasjon, intensiv eller andre steder på sykehuset. Akuttstuene kan etableres 

som 2 rom med foldevegg mellom for å forenkle katastrofehåndtering. 

 

Akuttpoliklinikk 

Det etableres fasiliteter for undersøkelse og behandling av polikliniske øyeblikkelig hjelp pasienter 

som en del av eller i tilslutning til akuttmottaket. Dette gjør det mulig å sambruke ressurser. 

Polikliniske øyeblikkelig hjelp pasienter behandles på dagtid i fagspesifikke poliklinikker, på kveld og 

natt i akuttmottaket. Dagens sambruk av gipserom videreføres. 

 

Diagnostikk- og behandlingssone 

Sonen består av to områder med forskjellige undersøkelses- og behandlingsrom for ulike 

pasientforløp: 

 Skadepoliklinikk: Disse pasientene skal ikke gjennom en felles triage, men skal inn i et 

hurtigspor med kort ventetid og rask behandling. På dagtid håndterer disse pasientene i 

fagspesifikke poliklinikker, mens på kveld og natt behandles de av personalet i 

akuttmottaket. Denne pasientgruppen kommer i dag via hovedinngangen, men skal i 

fremtiden komme via akuttmottaket. Disse pasientene blir ofte sittende og vente på 

transport etter behandling og må derfor være synlige for personalet i akuttmottaket for 

observasjon. Det forutsettes da at det er tilrettelagt for parkeringsplasser, av og påstigning 

nær akuttmottaket for akuttpasienter. 

 Undersøkelses- behandlingsrom for øvrig poliklinikk og innleggelser: disse pasientene 

triageres og forventes lengre oppholdstid. Arealet må ta høyde for varierende 

pasientbelastning og gi fleksibilitet i hvordan det utnyttes.  



SYKEHUSBYGG 

Side 65 av 123 
 

 

I diagnostikk og behandlingssonen vil det være behov for et antall spesialrom: 

 Gipserom, en felles ressurs med skadepoliklinikken hvor det er lokalisert i dag. 

 Nisje for PC og etiketteskriver til bruk  

 Kontaktsmitterom med bad – programmert til obs.-enheten 

For et velfungerende akuttmottak må det også være arealer til: 

 Stillerom/venterom for pårørende til alvorlige syke pasienter (programmert som 

samtalerom) 

 Venteareal for pasienter som skal legges inn, for pasienter til registrering/poliklinikk (?) og for 

pårørende 

Beredskap for CBRNE 

Dette er ikke endelig avklart enda. Planen er sanering ved nybygg Aust. 

 

Observasjonsenhet 

I Konseptprogrammet er det beskrevet en enhet på 14 senger, ut fra en tanke om antall plasser som 

skal til for at driften skal bli hensiktsmessig som egen enhet. En mottaksklinikk etter modell fra 

Haukeland sykehus i Bergen er vurdert som mindre hensiktsmessig for Førde. En alternativ løsning 

for et sykehus av FSS’s størrelse, er å legge observasjonsplassene sammen med akuttmottaket, og 

utnytte felles bemanning. Det gir også en fleksibilitet med tanke på at rommene kan benyttes til 

begge funksjoner avhengig av pågang på akuttmottaket.  

Målet med observasjonssenger er rask diagnostikk og avklaring i løpet av i løpet av 24 timer. Erfaring 

fra andre sykehus, er at en stor andel (70-80%) av pasientene som legges inn i observasjonssenger 

kan skrives ut uten overflytting til ordinære sengeposter. 

Foreløpig konklusjon for obs. enhet i Førde er at det etableres en enhet med 8 pasientrom, hvorav 

ett kontaktsmitteisolat i tilknytning til akuttmottaket.  

 

Pasientlogistikk i akuttmottak 

For at logistikken i akuttmottaket skal kunne fungere også i situasjoner der pågangen er stor, er det 

en forutsetning at ingen oppholder seg der unødig. Det innebærer at all gjennomgangstrafikk, 

spesielt på kveld/natt/helg opphører. Med pasient på UB-rom eller i obs.-seng, kan pårørende i større 

grad vente inne hos pasienten, og gå ut i forbindelse med nødvendige undersøkelser. 

Det må fokuseres på at pasienter som er avklart skal vente så kort tid som mulig i mottaket. 

Innkomst:  
- Pasienter med livstruende skader / tilstander går direkte til traumerom, akutteam tilkalles 

- Pasienter til innleggelse mottas og legges på UB-rom til triagering og diagnostikk 

- Pasient med avklarte diagnoser som skal direkte videre til sengepost, kan ha et fasttrack-

forløp med «by-pass» gjennom akuttmottaket.  

- Det legges til rette med soner i mottaksarealene som kan benyttes til triagering ved større 

pågang og katastrofer 

- Pasienter til skadepoliklinikk på kveld/natt/helg styres til akuttmottak (ikke hovedresepsjon) 

og mottas i ekspedisjon og vises direkte til skadepolikliniske arealer 
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- Pasienter til akutt poliklinikk (ikke skader) mottas og undersøkes på UB-rom som pasienter til 

innleggelse 

 

Ut fra akuttmottaket:  
- Pasienter avklart for innleggelse i normalseng eller intensiv kjøres direkte fra UB-rom til 

avdeling 

- Pasienter i UB-rom som skal observeres over noe lengre tid for avklaring flyttes til obs.-

enheten 

- Ferdigbehandlede polikliniske pasienter venter i synlig område på hjemtransport. 

- Ferdigbehandlede pasienter i skadepoliklinikk venter i synlige områder på hjemtransport 

- Avklarte pasienter som er i form til det kan overnatte på sykehotell før hjemreise dersom 

transportmuligheter/ vær/føre ikke tillater hjemreise direkte. 

 

Leger på vakt/ med hvilende vakt 

Leger med hvilende vakt må ha et sted å sove med rimelig nærheten til akuttmottaket, slik at de kan 

være til stede i mottaket på kort varsel. Dette gjelder flere spesialiteter og er angitt å utgjøre 4 

soveplasser. Det er flere vaktteam i Førde sjukehus, med overnattingsplasser flere steder i sykehuset. 

 

 

Figur 19 Eksempel på pasientflyt i planlagt akuttmottak ved Vestre Viken  

Fargeforklaringer til diagram for pasientflyt:  

Rød   = Livstruende. Ingen ventetid. 
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Oransje  = Haster veldig. Målsetning om å bli tilsett innen 10 min. 
Gul   = Haster. Syk, men utenfor livsfare. Målsetning om å bli tilsett innen 60 min. 
Grønn   = Vanlig prioritet. Syk, men trenger ikke medisinsk hjelp i dag. Varierende   

    ventetid. 
Blå   = Haster ikke. Kan få råd fra sykepleier og evtentuelt reise hjem. 
 

Nærhetsbehov 

Akuttmottaket har flere nærhetsbehov for å kunne ivareta pasientsikkerhet og effektiv drift, som 

beskrives i nedenstående tekst:  

- Skadepoliklinikk 
- Observasjonsplasser 
- Bildediagnostikk med rtg og CT 
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13 Funksjonsprogram laboratoriemedisin  
Dette funksjonsprogrammet for laboratoriefagene ved Førde Sentralsjukehus er gjennomført med 

utgangspunkt i en allerede utarbeidet konseptfaserapport «Arealplan FSS» fra 2015. 

 

Innspill er gitt fra tjenesteutviklingsprosjektet for laboratoriefagene, i tillegg til workshops mellom 

prosjektet og Sykehusbygg HF/Nosyko AS. Det har vært medvirkning fra laboratoriefagene i en 

arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra alle laboratoriefagene (LMBB, mikrobiologi og 

patologi) ved sykehuset, samt verneombud og tillitsvalgt. Det er også vært gjennomført 

presentasjoner, uten Sykehusbyggs deltagelse, hvor 6 leverandører har presentert ulike muligheter 

og arealbehov for å prosjektere en analysehall for avdelingen. 

Arbeidsgruppa har diskutert særskilte behov og muligheter for organisering, samt sambruk av 

støtteareal (felles prøvemottak, lager, møterom, pauserom osv.). 

For å understøtte arbeidet med felles prøvemottak og ny organisering av laboratoriene har man 

høstet erfaringer ved hjelp av spørreundersøkelser fra 2 andre sykehus, Sykehuset Østfold HF og 

Nordlandssykehuset HF. 

 

Med utgangspunkt i konseptfasen har hver avdeling utarbeidet et nytt romprogram med sine behov 

til areal. I grove trekk har man bare kommet frem til mindre endringer, bortsett fra arealet til 

mikrobiologi/molekylærbiologi. Der er det noen behov som er litt annerledes enn tidligere, men alle 

avdelinger har hatt fokus på et effektivt og nøkternt arealbruk innenfor sitt eget fagområde. 

Avdelingene har sett på muligheter for sambruk av areal samt nærhetsbehov mellom seksjonene. 

 

Sykehusbygg HF mener det med stor sannsynlighet vil være muligheter for en bedre utnyttelse av 

fellesarealene ved samlokalisering. Det er tjenesteutviklingsprosjektet ved Førde Sentralsjukehus 

som selv som har utarbeidet romprogrammene. Avdelingene har blitt utfordret til å se på muligheter 

for å dele på fellesareal og funksjoner. 

 

Som et resultat av dette arbeidet har arbeidsgruppa kommet frem til at det vil være fordelaktig om 

laboratoriefagene organiseres som en felles avdeling med fagspesifikke seksjoner, samt at man 

etablerer et felles prøvemottak og en analysehall. 

Arbeidsgruppa vurderer det også som nødvendig å utvide og tilpasse arealet for 

laboratorievirksomheten med ny planløsning som er tilpasset fremtidig automasjon og vekst. Den 

fremtidige utvidelsen må i minst mulig grad ha innvirkning på den daglige driften og man må uansett 

løsning påregne omrokkeringsareal i endringsfasen for å sikre kontinuitet i driften. 

 

Radiologiavdelingen ved FSS omtales separat i kapittel 13.5. 

 

13.1 Beskrivelse av dagens funksjoner og spesielle problemstillinger for 

laboratoriefagene 
Dagens laboratoriedrift er organisert med tre avdelinger med hver sin avdelingssjef: 

 LMBB – Laboratoriemedisin og blodbank 

 Mikrobiologisk avdeling 

 Patologisk avdeling 
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Det er i dag lite samkjøring mellom avdelingene foruten om molekylærbiologi hvor patologi og 

mikrobiologi samarbeider. 

For laboratoriene har mikrobiologisk avdeling størst arealknapphet, spesielt innenfor fagområdet 

molekylærbiologi. Molekylærbiologi er sannsynligvis det området innenfor laboratoriemedisin som 

kommer til å ha størst vekst i fremtiden. 

Avdeling for patologi vurderes samlet sett til å ha gode arealvilkår ved dagens løsning. 

Medisinsk biokjemi har behov for modernisering for å kunne tilpasse seg ny teknologi på 

automatisering. 

Blodbanken ligger plassert mot publikumsheisene ved hovedinngangen og vurderes til å fungere godt 

med dagens løsning. 

Dagens laboratorieareal (laboratoriemedisin og mikrobiologi) er ikke optimalt da det i stor grad er 

mye smårom og lite egnet for å møte ny teknologi og vekst. 

 

13.2 Driftskonsepter og funksjonsbeskrivelser for laboratoriefagene 
 

Forutsetninger fra konseptfasen24 

 Fokus på lab-automasjon som vil gi raskere analyseresultat og mulighet for å øke kapasitet på 

prøvevolum. 

 Man bør få til et felles prøvemottak for å standardisere, kvalitetssikre merking ved avlevering 

av prøver, samt effektivisere og spare areal. 

 Fagområdet molekylærbiologi har trolig størst vekst innen laboratoriemedisin og vil måtte 

trenge et økt areal for å kunne møte en fremtidig vekst. 

 Det går mot at flere prøver blir tatt pasientnært og man bør se på muligheten for rørpost/ 

«mini-rørpostanlegg» 

Forutsetninger for videre planlegging 

Laboratoriet (LMBB, mikrobiologi og patologi) skal legge til rette for:  

 Laboratoriesenteret organiseres med en felles leder og fagseksjoner. 

 Etablering av et felles prøvemottak og tilhørende funksjoner. 

 Etablere en analysehall hvor man samler volumanalysene samt ser på muligheten for å dele 

instrument mellom seksjonen. 

 Videre prosjektering imøtekommer nærhetsbehovet mellom felles prøvemottak og 

analysehallen. 

 Det er nødvendig med en økning i areal for å tilfredsstille en optimal drift ved 

mikrobiologi/molekylærbiologi. 

 Nærhet mellom seksjonene slik at man kan utnytte fellesrom og funksjoner bedre, noe som 

igjen kan bidra til at man kan møte noe av det økte arealbehovet til 

mikrobiologi/molekylærbiologi. 

 Prøvetakningsarealet et tatt med i arealet for LMBB og lokaliseringen flyttes til poliklinikken. 

 

                                                           
24 Vedlegg 2 til Konseptrapporten «Overordna design for alternativ 1» 
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Det vil være en fordel at laboratoriefagene er lokalisert nært hverandre. Dette gir blant annet 

mulighet for felles prøvemottak, felles automasjonshall for biokjemi og infeksjonsimmunologi, felles 

pause/undervisningsarealer, møterom, rom til vask av utstyr, lager/kjølerom med flere. 

 

Et felles prøvemottak vi medføre endring i arbeidsrutiner og mulig også endringer i 

laboratoriefagenes IKT systemer. Slike endringer vil kreve stor grad av opplæring og tilpasning25. 

Med et felles prøvemottak vi muligheten for skaldsikring sannsynligvis bli enklere da man slipper at 

sykehuspersonell utenfor laboratoriene skal levere prøver inne i laboratoriearealet.  

 

I romprogrammet for mikrobiologi er det i konseptfasen tegnet inn 594 kvm til mikrobiologisk 

avdeling og molekylærbiologi, og det er avsatt areal i bygg øst til dette formålet. Skissert behov i 

prosjektet er 631 kvm samlet, noe som tilsynelatende bare er en moderat økning i arealbehovet. En 

stor del av det arealet (235 kvm) som er tegnet i bygg øst fra konseptfasen et tiltenkt tekniske rom, 

trapperom, korridorer m.m. Det er derfor et reelt stort avvik mellom skissert behov som ligger i 

konseptfasen på 360 kvm. Differansen mellom disponibelt areal i konseptfasen og skissert behov i 

prosjektet utgjør ca. 270 kvm. Ved å samle laboratoriefagene vil man sannsynligvis kunne 

omdisponere noe areal for å kompensere for noe av dette avviket. 

 

For patologi er det ikke skissert store endringer i forhold til det som var skissert i konseptfasen. 

Økningen kommer i sammenheng med molekylærbiologi. Dette er tatt med inn i beregningene for 

areal hos mikrobiologi. 

 

Arealbehovet for LMBB er i all hovedsak uendret fra konseptfasen, men det er en liten reduksjon på 

ca. 80 kvm. Areal til prøvetakning er med i dette tallet, men vurderingene rundt plassering av 

prøvetakningspoliklinikken blir behandlet av poliklinikkprosjektet. Ellers er det i prosjektet skissert 

behov for at analysehallen er nært tilknyttet felles prøvemottak. 

 

Prosjektet har lagt frem en anbefaling om at man avvikler Nukleærmedisinsk seksjon i 2.etg. Arealet 

benyttet til dette formålet vil dermed bli frigitt til annet behov. Det totale arealet benyttet til dette 

formålet er pr. 2017 ca. 80 kvm. 

 

13.3 Nærhetsbehov 
Et effektivt pasientforløp forutsetter bla en rask diagnostikk og prøvesvar. 

Behovet for rørpost er tatt opp i konseptrapporten samt at det er diskutert i prosjektgruppa i denne 

fasen også. Man ser for seg at det vil være aktuelt med rørpost for å få raskere prøvesvar og det er 

også diskutert et «mini-rørpostanlegg» fra akuttmottaket, prøvepoliklinikken og de kliniske 

avdelingene. Dette må i så fall utredes i samarbeid med de andre prosjektgruppene og avgjøres 

samlet. 

Det vil være en fordel om fellesprøvemottak plasseres i nærheten av heisene. Dette vil medføre en 

bedre flyt og tidsbesparing for laboratoriepersonell, samt at det vil bli en bedre og enklere logistikk 

for de som skal levere prøver til fellesprøvemottak. 

                                                           
25 https://fredrikstadavisa.no/2017/10/09/99-millioner-prover-ble-analysert-i-sykehuset-ostfolds-senter-for-
laboratoriemedisin-i-2016-solid-vekst/ 
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13.4 Biobank 
Behovet for biobank er ikke tatt med i RFP. Dagens drift disponerer et areal i 0-plan da det ikke er 

behov for en sentral plassering i laboratoriet for biobank-prøver. Det kan være fornuftig å se behovet 

for areal til biobank i sammenheng med plassering av ultrafrysere i laboratoriet. 

13.5 Radiologi 
Radiologisk avdeling ved FSS er lokalisert over tre plan. På plan 1 ligger generell røntgen (RTG), MR, 

CT, ultralyd og gjennomlysing lokalisert ved akuttmottak og poliklinikkene. Gammakamera ligger på 

plan 2 og mammografiscreening for brystdiagnostikk ligger på plan 3.  

Det er installert to CT- og to MR-maskiner i eksisterende areal uten at avdelingen er utvidet. Disse 

maskinene er store og krever støtterom som operatørrom, garderobe/WC og teknisk rom. 

Avdelingen var opprinnelig utformet som en moderne radiologisk avdeling med to gangsoner; 1 for 

pasienter og 1 for personal i bakkant av undersøkelsesrommene. Deler av gangarealet for personalet 

er tatt i bruk for å få plass til nytt utstyr og hindrer en god pasient- og arbeidsflyt.  

Avdelingen melder om utfordringer i forbindelse med undersøkelser som krever mye personell og 

ved undersøkelse av pasient som kommer i seng på grunn av plassmangel og trange 

undersøkelsesrom. Med hensyn til allerede innmeldt plassmangel, er det derfor viktig at videre 

planlegging av tilstøtende arealer ikke er til hinder for fremtidig utvidelse av radiologisk avdeling. 

Tabell 13-1 Arealstandard og arealbehov for modaliteter i plan 1 

 

I tillegg har enheten følgende moduler:  

2. etasje: 

 1 stk. nukleærmedisin. Funksjonen er foreslått avviklet. Det er vedtatt i Helseforetaket med forbehold 
om at Helse Vest kan ta over pasientene. Dersom funksjonen skal videreføres er det ønske om at den 
samlokaliseres i lokalene på plan 1, pga. ressursutnyttelse. 

3.etasje: 
 2 stk. mammografi røntgenapparat 

 1 stk. ultralyd til mammografi 

 1 stk. rom med utstyr til stereotaksiundersøking 
 

13.6 Romprogram 
Det er kun utarbeidet romprogram for laboratoriefagene, da det ikke har vært en arbeidsprosess 

med hensyn til romprogram og arealbehov for radiologi. Romprogrammet følger som eget vedlegg. 

 

Hovedfunksjon ant plasser/rom

Arealstandard 

inkludert 

støtterom

Sum 

arealbehov Kommentar

Konv røntgen 3 30 90 plan 1 i eksisterende bygg

UL 2 30 60

CT 2 90 180

MR 2 90 180

Sum 510
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Kommentar til romprogram og arealstandard: 

 Det er ikke gjort kapasitetsframskrivinger for laboratoriefagene. Romprogrammet er laget etter innspill 

fra avdelingen og må kvalitetssikres.  

 Det er benyttet tidligere programmert areal fra konseptfasen og i eksisterende bygg i romprogrammet. 

Romprogrammet avviker derfor fra gjeldende standarder når det gjelder kontorer og møterom. (Det 

finnes ingen standardarealer på andre laboratorierom.) 

 På bakgrunn av «sambruk og nærhetsskissen», figur 1. er det markert i romprogrammet hvilke rom 

som evt. kan benyttes felles mellom seksjonene, men plassering av rommene er førende for evt. 

sambruk. 

 Det er ikke tatt stilling arealbesparelse før en ny skisse over et felles nytt laboratorium har blitt 

utarbeidet. 

 

Figur 20 Skisse av muligheter for sambruk av areal og nærhetsbehov for evt. sambruk 

13.7 Uavklarte problemstillinger 
 Rørpostsystem / «mini-rørpostanlegg» 

 Arealbehov for radiologisk avdeling 

 Mulighet for arealreduksjon i avdeling for laboratoriefagene 
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14 Funksjonsprogram psykisk helsevern  
Funksjonsprogrammet for PHV Førde er gjennomført med utgangspunkt i en allerede utarbeidet 

Konseptfaserapport «Arealplan FSS» fra 2015.  

Det har vært bred medvirkning fra klinikken i en fellesgruppe sammensatte av representanter fra 

BUP, akuttposten, DPS, voksenhabilitering, UPH, og barneavdelingen. Fellesgruppa har diskutert de 

ulike avdelingenes særskilte behov, nærhetsbehov mellom avdelingene og muligheter som sambruk 

av både arealer og personale.   

 

PVH-bygget er planlagt som et nytt bygg på sykehustomten.  Det ble bygget et nytt UPH-bygg på 

tomten i 2004 og det er ønskelig fra Helse Førde sin side å plassere det nye psykiatribygget i 

nærheten av dette. Samtidig er det ønskelig med kontakt/nærhet til somatiske avdelinger slik at 

pasienter og personale kan flyttes mellom psykiatriske og somatiske avdelinger uten å måtte bevege 

seg ut av sykehusbyggene. Funksjonsprogrammet er utarbeidet slik at flest mulig 

funksjoner/spesialrom skal kunne brukes felles av de ulike avdelingen i PHV.  

 

Fra konseptfasen foreligger det også et skisseprosjekt. Funksjonsprogrammet som er beskrevet her 

beskriver et mer kompakt bygg med andre forutsetninger for nærhetsbehov og sambruk av arealer. 

Det anbefales derfor at skisseprosjektet omarbeides eller utføres på nytt. 

 

14.1 Funksjonsprogrammering 
Funksjonsprogrammet inngår som en del av et samlet hovedprogram for nytt PVH-bygg ved Nye 

Førde sjukehus og beskriver driftskonsept, dimensjonerings- og arealbehov, samt overordnede 

funksjonelle krav til bygg, utearealer, nærhetsbehov og infrastruktur. 

Hensikten med funksjonsprogrammet er å gi et godt grunnlag for det videre arbeidet med 

planlegging og prosjektering.  

14.2 Organisering av prosjektet 
Fra ledelsens side var det ønskelig at Sykehusbygg HF skulle fasilitere prosessen. 

Det ble organisert en bred brukermedvirkning fra barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), 

ungdomspsykiatrisk avdeling (UPH) samt fra psykisk helsevern for voksne (PHV). 

Tabell 14-1 Deltakere i prosjektet 

Barne- og ungdom 

Navn Stilling/rolle Arbeidssted/ organisasjon 

Toril Bruvik Senior psykologspesialist Førde BUP 

Mary Ann Refseth Kont. Seksjonsleder Psykisk helsevern born og 

unge 

Hildegunn Fauske Seksjonsleder  Førde BUP 

Irene Hjelm Miljøterapeut Førde BUP 

Mariann Hundsnes Tillitsvalgt Fagforbundet 

Frank Kalstad Seksjonsleder UPH 
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Margunn Skudal 

Nistad 

Seksjonsleder Barn poliklinikk og 

habilitering 

Per Nikolai Solheim Vara HVO PBU 

Silje Fraas Øren Tillitsvalgt Jordmorforbundet 

 

Psykisk helsevern for voksne (PHV) 

Navn Stilling/rolle Arbeidssted 

Svein-Ove Alisøy Avdelingssjef Psykiatrisk klinikk 

Trine Dyregrov Seksjonsleder Serviceseksjon PHV 

Solfrid Fossberg Brukerrepresentant Brukerutvalget HFD 

Tom Hansen Controller Stab PHV 

Mariann Hundsnes Klinikktillitsvalgt, Fagforbundet Psykiatrisk klinikk 

Ingun Indrebø Seksjonsleder Akutt døgn 

Frank Kalstad Seksjonsleder UPH 

Jan Myklebust Hovedverneombud Psykisk Helsevern 

Gunhild Solhaug Seksjonsleder DPS Dag, Psykiatrisk klinikk 

Arve Stokkebekk Seksjonsleder DPS Døgn, Psykiatrisk 

klinikk 

Marianne Strandos Tillitvalgt NSF 

Marit Slettevold Seniorrådgiver Psykiatrisk klinikk 

Liv Marit Ness Spesialsykepleier DPS døgn 

Christian Moltu Fagsjef og psykologspesialist Psykiatrisk klinikk 

 

 

Prosjektledelse  

Navn Stilling/rolle Arbeidssted 

Børge Tvedt Direktør Psykisk helsevern 

Tone Undertun Prosjektstøtte Stab og støtte 

Joar Halbrend Controller Økonomiavdelingen 

Signe Nordvik Avdelingssjef og prosjektleder Nevrologi, revmatologi og 

rehabilitering/Døgnprosjektet 

 

14.3 Mål og rammer 
Opptrappingsplanen for psykisk helse definerte målet for tjenesten slik: «Målet er å fremme 

uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv». Dette passer godt til visjonen for Helse 

Vest, som er å fremme helse og livskvalitet. For planperioden blir det en viktig oppgave å sørge for at 

også Psykisk helsevern i Helse Førde blir en del av pasientens helsetjeneste. Kjerneverdiene til 

klinikken skal være likeverd, respekt og medvirkning. En skal legge til rette for god og formålstjenlig 

bygningsmasse som legger til rette for framtidig tjenesteutvikling, og understøtter samarbeid med 

tilgrensende fagfelt og førstelinjetjenesten. 
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14.4 Mål for den fremtidige virksomheten 
Førde sykehus skal planlegge for å gi pasientene tidsriktige og brukertilpassede 
spesialisthelsetjenester med god kvalitet, og gi gode rammer for et kompetent utdannings- og 
forskingsmiljø. Prosjektet skal utvikle et forprosjekt for arealene ved Nye Førde sykehus som legger til 
rette for framtidig drift av sykehuset, der en planlegger fleksible bygg som kan ivareta endringer i 
behandlingsmetode og kapasitetsbehov. Videre skal bygningene og uteområde oppgraderes slik at 
Nye Førde sykehus blir et velfungerende sykehus der tekniske anlegg og bygningskropp har 
funksjoner som støtter dagens krav til sykehusbygg innenfor definerte økonomiske rammer.  
 

14.5 Rammeforutsetninger 
Utarbeidet skisseprosjekt fra konseptfasen legger opp til et felles bygg for BUP og voksenpsykiatrien, 

samt maksimal sambruk av rom, uteareal og personale mellom disse og UPH. Skissert bygg er 

tilknyttet dagens psykiatribygg og høyblokka med to gangbruer for å sikre en forbindelse med de 

somatiske avdelingene. Denne forbindelsen anses også som gunstig med tanke på fremtidig 

fleksibilitet og sambruk av arealer i disse tre byggene. Dette organiseringsprinsippet er forankret i 

«Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde».  

Løsning fra konseptfasen benevnes som alternativ 1 

Det skal utarbeides alternative løsninger til det skisseprosjektet som vart etablert i 

konseptfasestudien. Det skal i kvalitetssikringsfasen for forprosjektet etableres to nye alternativer: 

1. Alternativ 2: Et nytt bygg for Førde BUP, akuttpost, DPS Døgn og dagbehandling 

2. Alternativ 3: En løsning for Førde BUP, akuttpost, DPS Døgn og dagbehandling, men der man søker å 

finne løsning for å benytte hele eller deler av eksisterende bygg for Psykisk helsevern sammen med et 

nybygg. 

Rammen for de alternative løsningene er den samme som i skisseprosjektet, det vil si at det skal 

planlegges en løsning for Førde BUP, akuttpost, DPS Døgn og dagbehandling. Det eksisterende UPH-

bygget skal i utgangspunktet opprustes til å ivareta alle sine pasienter, også akutt og tvang. Før man 

starter videre detaljering i forprosjektet vil det bli en beslutningsrunde der man velger løsning, 

alternativ 1, -2 eller -3. 

14.6 Beskrivelse av dagens funksjoner, aktivitet og kapasitet, spesielle 

problemstillinger 
I vedlegg 3 – Psykisk helsevern og rus, et vedlegg til Helse Førdes Virksomhetsmessige utviklingsplan 

2015-2030 finnes det en omfattende skildring av fagområdet psykisk helsevern og utviklingen i Helse 

Førde. Dette avsnittet er bygget på Vedlegg 3, samt innspill fra representanter fra de ulike klinikkene 

i workshopene Sykehusbygg har arrangert i samarbeid med Helse Førde ved to anledninger i april 

2017.  

 

Akuttpost 

Akuttposten tar imot pasienter som de andre avdelingene av ulike grunner ikke kan ta imot selv, som 

trenger et lukket tilbud og som har behov for øyeblikkelig hjelp. I dagens akuttpost finnes det ingen 

egne skjermingsareal. Dette er uheldig da akuttposten har flere ulike pasientgrupper som dermed 

ikke kan skjermes tilstrekkelig fra hverandre.  

Per i dag finnes det ingen sikkerhetsplasser i Førde. Helse Førde har en avtale med Helse Bergen om 

kjøp av plasser for sikkerhetspasienter på Sandviken når de har ledige plasser. Det er vurdert i 
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tidligere faser at det å drifte slike plasser selv vil økonomisk sett bidra vesentlig til en kombinert 

akutt- og sikkerhetspost. Helse Førde vil kunne tilby et faglig godt tilbud, men har da behov for 

tilpasset areal med mulighet for skjerming. Det er vurdert at det skal opprettes 3 slike 

sikkerhetsplasser samt at disse knyttes nært opp til akuttavdelingen, men kan skilles fra denne med 

dører. Denne delen av posten må ha egne fellesrom slik at den kan fungere som en selvstendig enhet 

når dørene er låst mot resten av akuttposten.  

 

DPS 

Psykisk helsevern i Helse Førde har tre distriktspsykiatriske sentre (DPS). Et første med 

opptaksområde Nordfjord som ligger på Nordfjordeid, et andre med opptaksområde Sunnfjord og 

Ytre Sogn som er spredd på enheter i Førde, Tronvik og Florø og et tredje med opptaksområde Indre 

Sogn som ligger i Sogndal. Det er enhetene fra Sunnfjord og Ytre Sogn som skal innpasses i nytt PVH-

bygg.  

Eksisterende psykiatribygg hvor DPS døgn ligger, er lite egnet til formålet og trenger både tekniske og 

funksjonelle utbedringer. Bygget har smale korridorer og uoversiktlige lokaler med mange kroker, 

krinkler og nisjer og pasientene mangler et sted hvor de kan røyke samtidig som de er skjermet mot 

vær og vind.  

Møllerplanen definerte bygget som lite egnet og at de må rustes opp dersom det ikke bygges nytt. 

Bygget mangler imidlertid kapasitet til å dekke funksjonene og klarer ikke dekke de funksjonene det 

planlegges for i virksomhetsmessig utviklingsplan. Dette med tanke på sikkerhetspasienter, 

eldrebølgen, pasienter dømt til tvungent psykisk helsevern og til mer poliklinisk og ambulante 

tjenester. 

 

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) 

PBU har en felles avdelingssjef med ansvar for tre poliklinikker og en døgnpost. Poliklinikken med 

opptaksområde Nordfjord ligger på Nordfjordeid (Nordfjord BUP), poliklinikken med opptaksområde 

Sunnfjord og Ytre Sogn, som også har kontordager i Florø, ligger i Førde (Førde BUP) mens 

poliklinikken med opptaksområde Indre Sogn ligger i Sogndal (Sogndal BUP). Døgnposten for ungdom 

fra 12-18 år er fylkesdekkende og ligger i Førde (UPH-bygget). PBU dekker i dag et område på 26 

kommuner og et folketall på 24865 i alderen 0-18 år. Sped- og småbarnsfeltet er i vekst innen PBU.  

Førde BUP benytter i dag leide arealer, hvor leieavtalen opphører i 2021. I Virksomhetsmessig 

utviklingsplan legges det opp til at Førde BUP må ligge nærmere UPH for bedre å kunne utnytte felles 

fagressurser og at de bør ligge i nærheten av barneavdelingen, da dagens avstand hindrer samarbeid. 

Nærhet mellom Førde BUP og UPH vil legge til rette for å styrke fagmiljøet, og gi rom for smidigere 

pasientflyt mellom poliklinikk og døgnavdeling. 

14.7 Aktivitets- og kapasitetsanalyser 
I dette kapittelet beskrives framskrivingsmetoden som beregner fremtidig kapasitets- og arealbehov. 

I Funksjonsprogrammet er det valgt å gjøre en ny aktivitets- og kapasitetsanalyse som en uavhengig 

kvalitetssikring av Konseptfasen. Beregningene er utført av Helse Førde. Data for aktivitet er 

framskrevet slik: 

1. Demografisk framskriving av aktivitet på grunnlag av SSB sine framskriving av aktivitet basert 

på aktivitet 2015 

2. Det blir gjort kvalitative vurderinger for endringer i aktivitet ut fra sykehusbygg sin vurdering 

av modererende faktorer. 
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3. Tall som fremkommer etter pkt. 1 og 2 blir gjennomgått av prosjektet Pasientens 

Helsetjeneste / linjen som ser vurderer faktorene og legger inn korrigeringer ut fra konkrete 

vurderinger.  

Når aktiviteten er framskrevet blir det gjort konkrete vurderinger av hva dette har å si for 

ressursbehov 

Demografisk framskriving 

En demografisk framskriving betyr at man beregner konsekvenser for aktiviteten i sykehuset av 

befolkningsutviklingen over et gitt antall år. 

Ved hjelp av den kvantitative modellen for demografisk framskriving knyttes dagens aktivitet til den 

fremtidige, forventede mengde og sammensetning av befolkningen. Modellen forutsetter en lineær 

sammenheng mellom data om dagens aktivitet, og befolkning og fremtidig aktivitet. Prinsippet er at 

forbruket i en gitt befolkningsgruppe er det samme i framskrivingsåret som i baseåret. Man kan 

enkelt si at den demografiske framskrivingen viser fremtidig aktivitet, hvis ikke noe annet enn 

demografien endrer seg. 

Tallgrunnlaget som er brukt 

I forbindelse med Pasientens Helsetjeneste og utbygging i Førde er det tatt utgangspunkt i tall for 

2015. I tabellene er det lagt inn virkelige tal for åren 2013 til 2016 slik at en kan vurdere om en ved å 

bruke 2015 vil få urimelige utslag. 

Inndeling aktivitet 

NPR deler inn aktiviteten i PHV, TSB og BUP. NPR har ikke noen inndeling på hvor behandlingen er 

gjennomført. SSB bygger sine framskrivinger på NPR, noe som gjør at en har lik framskriving for alle 

avdelingene.  

For å få framskriving for hver lokalisering i Helse Førde, er det valgt å ta utgangspunkt i aktivitetstall 

som er brukt til månedlig oppfølging i PHV. I en avstemming mellom aktivitetstall i klinikken og NPR 

er det ingen vesentlige avvik.    

SSB framskriving 

SSB-framskrivingen deler aktiviteten inn i tre områder PHV, TSB og BUP. Det er individuell 

framskriving innenfor hvert område. Videre tar en utgangspunkt i ICD-koden som indikerer hva en 

pasient blir behandla for (men ikke hvordan han faktisk blir behandlet). En tar utgangspunkt i 

aktiviteten i 2015. Framskrivingen som er valgt for Helse Førde er M-for medium utvikling. 

Kvalitativ modell – omstillingsfaktorer og utnyttingsgrader 

Del 2 er den kvalitative delen av modellen og bygger på del 1. Den viser hvordan ulike 

endringsfaktorer, ut over den demografiske endringen, påvirker den fremtidige aktiviteten. 

Den kvalitative delen av framskrivingen er en tilnærming basert på informasjon om dagens 

virksomhet, og kunnskap om de faktorer som kan bidra til endringer i pasientforløpene og den 

fremtidige aktiviteten. Disse endrings- eller omstillingsfaktorene benyttes i analysene som prosentvis 

endring av aktivitet. 

Utnyttingsgrader 

Utnyttelsesgrader som en planleggingsforutsetning uttrykker en ambisjon om hvor effektivt et nybygg 

skal brukes.  

Følgende beregningsfaktorer er lagt til grunn når framskrevne liggedøgn er omregnet til antall 
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senger: 
Tabell 14-2 Utnyttingsgrader døgnplasser PHV vaksne 

Beregningsfaktorer Akutt DPS   

Dager/år  365 365   

Beleggs % 75 % 85 %   

 

Framskriving DPS 

Ved vurdering av framtidige endring av liggedøgn er følgande vurdering gjort: 
 

Tabell 14-3 Endringsfaktorer liggedøgn 

 

Tilbudet er forventet å øke med 0,6% hvert år. En forventer at kommunene overtar 0,5% av 

liggedøgnene hvert år. Årlig effektivisering er også tenkt å skulle redusere behovet for liggedøgn med 

0,5%. Helse Førde forventer at kommunene i Sogn og Fjordane vil ta en mindre prosentdel enn landet 

sett under ett. Dette fordi fagkunnskapen blir vanskelig å skaffe til kommunene. 

Helse Førde har i lang tid arbeidet med kontinuerlig forbedring og en mener derfor at årlig 

effektivisering vil være lavere her enn landet sett under ett. 

Tabell 14-4 Utvikling liggedøgn DPS 2013- 2040 

 

Grønt felt viser historiske liggedøgn, grått felt viser framskriving av liggedøgn årene 2020 til 2040. 

Legg merke til at framskrivinga bygger på tall fra 2015. Det gjør at vi forventer en nedgang i antall 

liggedøgn i forhold til 2016. 

Tabell 14-5 Behov for senger DPS 2013 - 2040 

 

Grønt felt – faktiske senger, grått felt – framskriving behov for senger. Det er hele tall der avrunding 

er >0,2 er 1 og <0,2 er 0. Oppstillingen viser hva det er behov for av senger ut fra en teoretisk 

beleggsprosent på 85%. Det er ikke tatt hensyn til pasientstyrte senger. 

Endring i liggedøgn

Åreleg Endring DPS Opprinnelig Førde Kykjebø NPS ISP

Tilbod 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 %

Overføring til kommunane -0,8 % -0,5 % -0,5 % -0,5 % -0,5 %

Effektivisering -0,8 % -0,5 % -0,5 % -0,5 % -0,5 %

Liggedøgn DPS PHV 2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 2035 2040

Førde 4865 4 592             4 555             4 695             4 592             4 629             4 666             4 704             4 742             

Kyrkjebø 2883 2 835             2 905             3 191             2 928             2 952             2 976             3 000             3 024             

NPS 3407 3 060             3 035             3 364             3 060             3 084             3 109             3 134             3 160             

ISP 4042 3 697             3 815             3 973             3 846             3 877             3 908             3 940             3 972             

SUM 15 197           14 184           14 310           15 223           14 426           14 542           14 660           14 779           14 898           

SENGER 2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 2035 2040

Førde 14                   14                   14                   14                   15                   15                   15                   15                   16                   

Kyrkjebø 11                   11                   11                   11                   10                   10                   10                   10                   10                   

NPS 13                   12                   12                   12                   10                   10                   10                   10                   10                   

ISP 13                   13                   13                   13                   13                   13                   13                   13                   13                   

SUM 51                   50                   50                   50                   48                   48                   48                   48                   49                   
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Framskriving Akuttpost 

Ved vurdering av framtidige endring av liggedøgn er følgende vurdering gjort: 

Tabell 14-6 Akuttpost, endringsfaktorer liggedøgn 

 

Tilbudet er forventet å øke med 0,6% hvert år. En forventer at kommunene overtar 0,5% av 

liggedøgnene hvert år. Årlig effektivisering er også tenkt å redusere behovet for liggedøgn med 0,5%. 

Helse Førde forventer at kommunene i Sogn og Fjordane vil ta en mindre prosentdel enn landet sett 

under ett. Dette fordi fagkunnskapen blir vanskelig å skaffe til kommunene. 

Helse Førde har i lang tid arbeidet med kontinuerlig forbedring og en mener derfor at årlig 

effektivisering vil være lavere her enn landet sett under ett. 

Tabell 14-7 Utvikling liggedøgn Akuttpost 2013-2040 

 

Grønt felt viser historiske liggedøgn, grått felt viser framskriving av liggedøgn årene 2020 til 2040. 

Legg merke til at framskriving bygger på tall 2015. Det gjør at vi forventer en nedgang i tall liggedøgn i 

forhold til 2016. 

Tabell 14-8 Behov for senger akuttpost 2013 - 2040 

 

C-viser tal senger ein har i dag. D-viser beleggsprosent for årene som har vært og framskrevet. G- 

viser tall senger en har behov gitt beleggsprosent (F). Det er ikke forventet store endringer i tall 

liggedøgn, noe som gjør at det vil være behov for 15 senger. 

Sikkerhetsplasser 

Helse Førde HF leier i dag sikkerhetsplasser hos Helse Bergen. Det er besluttet at Helse Førde selv 

skal drifte slike plasser og basert på tall for innleide plasser estimeres behovet frem mot 2030 til 3 

plasser 

Endring i liggedøgn

Åreleg Endring Akuttpost Opprinnelig Akuttposten

Tilbod 0,6 % 0,6 %

Overføring til kommunane -0,8 % -0,5 %

Effektivisering -0,8 % -0,5 %

Liggedøgn Helse Førde 2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 2035 2040

Liggedøgn (SSB) 3874 3 594             3 788             3 962             3 897             4 008             4 123             4 242             4 363             

Tilbod 118                 247                 387                 539                 704                 

Overføring til kommunane -99                 -208               -327               -456               -597               

Effektivisering -97                 -198               -303               -413               -526               

Liggedøgn Helse Førde 3 874             3 594             3 788             3 962             3 819             3 850             3 881             3 912             3 944             

A Liggedøgn Helse Førde 2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 2035 2040

B Liggedøgn (SSB) 3 874             3 594             3 788             3 962             3 819             3 850             3 881             3 912             3 944             

C SENGER (Pr april 2017) 14                   14                   14                   14                   14                   14                   14                   14                   14                   

Dager 365 365 365 365 365 365 365 365 365

D Beleggsprosent 75,8               70,3               74,1               77,5               74,7               75,3               75,9               76,6               77,2               

E Beleggsprosent 75,0               75,0               75,0               75,0               75,0               75,0               75,0               75,0               75,0               

F SENGER (gitt belegg) 14,2               13,1               13,8               14,5               13,9               14,1               14,2               14,3               14,4               

G SENGER (avrunda >0,2) 14                   13                   14                   15                   14                   14                   14                   15                   15                   
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Kapasitetsbehov døgnplasser 2030 

På bakgrunn av aktivitets- og kapasitetsanalysen får vi følgende fremskrevet kapasitetsbehov for 

døgnplasser i 2035: 

Tabell 14-9  Beregna behov for døgnplasser PHV voksne 2035 

Akutt 12 

Akutt skjerming/tryggleik (3+3) 6 

DPS 24 

 

Framskriving poliklinikk 

Ved vurdering av framtidige endring av polikliniske konsultasjoner er følgende vurdering gjort: 
 

Tabell 14-10 Endringsfaktorer generell poliklinikk 

 

Tabell 14-11 Endringsfaktorer BUP Førde 

 

Tabell 14-12 Endringsfaktorer habilitering vaksne 

 

Tabell 14-13 Endringsfaktorer ambulant team 

 

Tabell 14-14 Utvikling konsultasjoner generell poliklinikk 2013 - 2040 

 

Åreleg Endring generell kons. Førde Opprinnelig Ny sats

Tilbod 1,7 % 2,0 %

Overføring til kommunane -0,3 % -0,3 %

Åreleg Endring generell kons. Førde Opprinnelig Ny sats

Tilbod 1,7 % 1,5 %

Overføring til kommunane -0,3 % -0,3 %

Årleg endring Vaksenhablilitering Opprinnelig Ny sats

Tilbod 1,7 % 2,0 %

Overføring til kommunane -0,3 % -0,5 %

Åreleg Endring kons. Ambulant Team Opprinnelig Ny sats

Tilbod 1,7 % 2,0 %

Overføring til kommunane -0,3 % -0,3 %

Konsult. Generell Førde 2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 2035 2040

Konsult. Generell (SSB) 6599 6 732             6 687             7 648             6 789             6 892             6 997             7 104             7 212             

Tilbod 707                 1 509             2 420             3 452             4 620             

Overføring til kommunane -112               -249               -415               -616               -856               

Konsult. Generell Førde 6 599             6 732             6 687             7 648             7 384             8 153             9 002             9 940             10 976           
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Tabell 14-15 Utvikling konsultasjoner ambulant team 

 

Tabell 14-16 Utvikling konsultasjoner voksenhabilitering 2013-2040 

 

Tabell 14-17 Utvikling konsultasjoner BUP Førde 2013- 2040 

 

 

Kapasitetsbehov poliklinikker 

For den polikliniske virksomheten er beregningen av kapasitetsbehov avhengig av hvilken 

driftsmodell som benyttes. I en modell hvor man i storm grad utfører de polikliniske konsultasjonene 

i rene samtalerom som er felles vil utnyttelsesgraden være utslagsgivende for kapasiteten. Dvs hvor 

mange konsultasjoner som gjennomføres per rom per dag. I denne modellen beregnes 

kapasitetsbehovet ut ifra effektiv driftstid. I en slik modell vil behovet for konsultasjonsrom være slik: 
 

Tabell 14-18 Beregning av behov for konsultasjonsrom poliklinikk 2035 

 

I en modell hvor de polikliniske konsultasjonene i stor grad foregår på behandlers eget kontor vil 

kapasiteten være avhengig av antall behandlere og deres disponering av tiden. I en slik modell vil det 

måtte være en del felles større rom med muligheter for større grupper eller familier og rom med 

spesialutrustning. I Helse Førde er det valgt en slik modell og kapasiteten beregnes derfor av 

bemanningsframskrivingen. Denne er vist under bemanningsframskriving, 14.8., tabell 14-16 

Forskjellen i areal mellom disse to modellene vil i dette tilfellet være ubetydelig. 

14.8 Bemanningsfremskriving 
Tabellen under viser dagens bemanning, framskrevet bemanning og behov for kontorer og 

garderobeplass. Tallene er fremkommet ved kartlegging internt i seksjonene. 

Konsult. AT Førde 2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 2035 2040

Ambulant Team (SSB) -                 -                 241                 156                 245                 248                 252                 256                 260                 

Tilbod 25                   54                   87                   124                 167                 

Overføring til kommunane -4                    -9                    -15                 -22                 -31                 

Konsult. AT Førde -                 -                 241                 156                 266                 294                 324                 358                 396                 

Vaksenhablilitering 2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 2035 2040

Vaksenhab. (SSB) 933 1 199             1 196             917                 1 214             1 233             1 251             1 271             1 290             

Tilbod 126                 270                 433                 617                 826                 

Overføring til kommunane -33                 -73                 -122               -180               -249               

Liggedøgn Akutt Førde 933                 1 199             1 196             917                 1 307             1 429             1 562             1 708             1 867             

Konsult. Generell Førde 2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 2035 2040

Konsult. Generell (SSB) 8576 9 131             9 528             9 573             9 506             9 483             9 461             9 439             9 417             

Tilbod 735                1 522             2 367             3 274             4 247             

Overføring til kommunane -153               -326               -521               -741               -989               

Konsult. Generell Førde 8 576             9 131             9 528             9 573             10 088           10 680           11 307           11 972           12 675           

Enhet

Antall 

konsultasjoner 

2035

Dager i 

året

Timer per 

dag

Timer per 

konsultasjon Rombehov

Generell poliklinikk 9940 230 8 1,5 8,1

Ambulant team 358 230 8 1,5 0,3

Voksenhabilitering 1708 230 8 1,5 1,4

BUP Førde 11972 230 8 1,5 9,8
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Tabell 14-19 Bemanningsframskriving og rombehov 2030 

 

Dimensjonerende forutsetninger relatert til bemanning 

Garderober: Det beregnes garderobeskap til ansatte på dagtid som ikke har eget kontor, med 100% 

samtidighet. I tillegg beregnes et antall plasser ekstra for de med eget kontor som ønsker å benytte 

garderobe på grunn av sykling eller lignende, studenter, bemanningsvariasjoner etc.  

 

14.9 Arealstandarder 
Denne typen arealstandarder benyttes i tidligfase og kun til den overordnede dimensjoneringen. 

Arealstandarden er per enhet og inkluderer alle rom som er nødvendig for funksjonen. For seng, 

somatikk vil den typisk inneholde, pasientrommet, badet, arbeidsstasjoner og annet supportareal for 

personalet, lager, skyllerom osv. Arealstandarden er også netto areal, det vil si uten trafikkareal og 

tekniske rom som regnes som brutto areal. Arealstandardene er erfaringsbasert, tilpasset Helse 

Førde HF og er i hovedsak de samme som er benyttet på de fleste sykehusprosjekter de siste årene. 

 

Døgnavdeling, per seng     45 m2 netto 

Døgnavdeling skjerming     60 m2 netto 

Døgnavdeling sikkerhetspost    60 m2 netto 

Poliklinikk per behandlingsrom    30 m2 netto 

Kontorarbeidsplass team        8 m2 netto 

Stillingskategori Nærhets behov

Antall 

årsverk 

2017

Stipulert 

antall årsverk 

2030

Behov for 

enekontor

Behov for 

kontorplass 

teamkontor

Tilstede på 

dagtid 

samtidig

Behov for 

garderobe

Akutt miljøbehandlere sengepost 39 50 17 17

Akutt behandler intill sengepost 8 9 7 2 9 5

Akutt ledere intill sengepost 1 2 2 2

DPS dag behandlere Poliklinikk 26,5 35 30 5 25

DPS dag leder Poliklinikk 1 1 1 1

DPS døgn miljø sengepost 24 42 15 15

DPS behandlere intill sengepost 8 8 6 2 8 4

DPS ledere intill sengepost 1 2 2 2

Voksenhab poliklinikk poliklinikk 7 7 2 5 4 4

Aktivitet div sengeposter 2 4 4 4 4

Trening sengeposter 2 3 3 3 3

Stab admin 5 5 1 4 5

Avd sjef admin 1 1 1 1

Serviceseksjonen admin 7 7 7 7 7

Serviceseksjonen leder admin 1 1 1 1

Studenter, høgskole sengepost 10 10 10

Studenter, med og psykolog poliklinikk 10 10 6 6 6

Forskning intern nærhet 3 5 1 4 5

BUP Behandlere Poliklinikk 20 22 22 22

BUP Behandlere, leger Poliklinikk 3 3 3 3

BUP Studenter Poliklinikk 3 3 3

BUP Merkantile Poliklinikk 2 2 2 2 2

BUP Leder Poliklinikk 1 1 1 1

Tillegg garderobeplasser for ansatte med eget kontor 23

Sum  183 233 80 47 156 90
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Kontorarbeidsplass med samtalefunksjon, sitteplass til 3 12 m2 netto  

Kontorarbeidsplass med samtalefunksjon, sitteplass til 4-5 15 m2 netto 

Garderobeplass per plass       1 m2 netto    

    

14.10 Brutto netto faktor 
Det skal også foretas en beregning av bruttoareal for utbyggingsprosjektet i tidligfase før en har gjort 

prosjektering av løsning. Summen av arealet for funksjonsområdene skal, sammen med tverrgående 

trafikkareal og areal for tekniske rom, utgjøre bruttoarealet av sykehuset som helhet. For å komme 

fram til samlet bruttoareal i programsammenheng benyttes en nøkkelfaktor for forholdet mellom 

netto funksjonsareal og bruttoareal. I denne beregningen benyttes brutto/nettofaktor 1,8. Senere vil 

bruttoareal fastsettes gjennom prosjektering. 

14.11 Beregnet arealbehov 
Med grunnlag i framskrivingen og arealstandardene får vi følgende beregnede arealbehov: 

Tabell 14-20 Arealbehov PHV, BUP og habilitering 

 

Totalt arealbehov netto settes som øvre ramme for romprogram. 

14.12 Driftskonsepter og funksjonsbeskrivelser 
Overordnet driftskonsept 

Helse Førde HF ønsker en samlokalisering av sine psykiatriske behandlingstilbud for å få en mer 

effektiv utnyttelse av personale og et bredere fagmiljø i Førde. Dette vil også føre til et bedre 

pasienttilbud og en bedre arealutnyttelse. 

Følgende seksjoner skal samles i et nytt psykiatribygg: 

Seksjon

Dimensjoneren

de antall plasser 

/ rom

Arealstandard Netto areal Brutto areal

Døgnavdelinger

Akutt 12 45 540 972

Akutt skjerming/tryggleik 6 60 360 648

DPS 24 45 1080 1944

Delsum 1980 3564

Poliklinikker

BUP spesialrom 4 30 120 216

DPS spesialrom 4 30 120 216

Behandlere 80 12 960 1728

Delsum 1200 2160

Øvrig areal

Kontorer adm/stab 19 12 228 410,4

Møterom 100 180

Aktivitet 150 150 270

Personal/garderober 90 1 90 162

Byggservice 30 54

Delsum 598 1076,4

Totalt arealbehov 3778 6800,4

Beregnet arealbehov fremskrevet 2030
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 Akutt døgn m/sikkerhetspost 

 Distriktspsykiatrisk senter (DPS) døgnpost og dagbehandling/poliklinikk 

 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) 

Ved en slik samlokalisering, vil man føre ulike pasient- og aldersgrupper sammen. Det er derfor svært 

viktig at man blant annet løser byggets utforming slik at barn og sikkerhetspasienter ikke møtes.  

Det har i tre ulike møter/workshoper mellom klinikkrepresentanter fra de ulike seksjonene og 

Sykehusbygg blitt diskutert positive og negative faktorer som kan påvirke driftsøkonomi og – 

effektivitet.  Disse er samlet i to figurer i kapitlene om døgnposter og poliklinikker. 

Det overordnede driftskonseptet i nytt bygg for Psykisk Helsevern er: 

 Nytt bygg skal gi styrke og bredde til fagmiljøet gjennom samlokalisering av flere seksjoner. Det skal 

legges til rette for fleksibel bruk av personalet og stor grad av sambruk av ressurser.  

 Det skal være felles inngang og felles resepsjon som driftes av serviceseksjonen. Det skal være 

mulighet for selvinnsjekk for polikliniske pasienter. Det skal være separert pasientstrøm og venteareal 

mellom barn og voksne, og en skal så langt som mulig legge til rette for at barn og unge i så stor grad 

som mulig blir skjermet fra andre pasienter i ekspedisjon. 

 Det skal være egen skjermet inngang for de som ankommer i ambulanse eller politibil. 

 Poliklinikkene skal baseres på både enekontor til behandlere og teamkontor for de som har mye 

ambulant virksomhet. Øvrige spesialrom og støtterom skal være en felles ressurs.  

 Døgnpostene skal organiseres på samme plan og legge til rette for sambruk av både personell og 

støtterom. Inndeling av seksjonene skal være slik at de kan driftes som en enhet men med mulighet til 

en fleksibel avdeling av rom som passert til ulike pasientsammensetninger. Samtidig skal det være stor 

grad av oversiktlighet slik at bemanningen kan effektiviseres samtidig som de ansatte føler seg trygge. 

Det skal være lett tilgang til skjermede uteområder som gir pasientene større frihet og reduserer 

behov for bemanning. 

 

Samarbeid med somatikken 

Jamfør vedlegg 3 – Psykisk helsevern og rus, dør pasienter med psykiske lidelser mye tidligere enn 

andre på grunn av somatisk sykdom. Det er derfor et behov for bedre samhandling rundt psykisk syke 

pasienter som trenger somatiske helsetjenester, spesielt de som behandles for rus, psykose og 

alderspsykiatriske problemer. For barn og unge er det behov for videreutvikling av samarbeid mellom 

Psykisk helsevern for barn og unge og barneavdelingen. Dette vil det tilrettelegges for med en fysisk 

forbindelse mellom nytt PVH-bygg og somatisk avdeling som sikrer tørrskodd overgang.  

Det er viktig å påpeke at også primærhelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for bedre 

mortalitetstallene for pasienter med psykiske lidelser. 

Det diskuteres også hvorvidt det er aktuelt med samlokalisering med barneavdelingen samt 

Kvinneklinikken med føde og barselavdeling. Dette er ikke omtalt videre i dette dokumentet.  

Driftskonsept døgnposter 

Døgnpostene for akutt og DPS ønskes samlokalisert på et plan. Dette vil gi mulighet for mer nærhet 

og faglig samarbeid mellom personalet og mulighet til sambruk av en del støttefunksjoner. Det er 

likevel svært ulike pasientgrupper slik at skillet mellom dem må også være tydelig. Videre her 

beskrives forhold som er felles for døgnpostene. 
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Følgende momenter kom frem i diskusjonen om driftskonsept for poliklinikkene: 

 
Figur 21 driftskonsept døgnposter 

 

Sengeområder innenfor psykisk helsevern skal møte mange ulike behov. De skal legge til rette for god 

behandling, sikre pasientene rett til privatliv, legge til rette for sosialt liv med personalet, andre 

pasienter og besøkende. Det må gi rom for at pasientene kan delta eller trekke seg tilbake etter 

behov. Sengeområdene skal gi trygghet og sikkerhet for pasient, medpasient og personale, og 

fungere godt også for pasienter som er innlagt på lukket avdeling mot egen vilje. Helsebringende 

miljø karakteriseres av at pasienter har en opplevelse av kontroll, at de har lett tilgjengelig kontakt 

med personale og kontakt med natur og andre faktorer (f.eks. kunst) som gir en positiv opplevelse 

 

Sengeområdene har enerom med bad til hvert rom, med inngang fra pasientrommet. Minst ett rom 
pr enhet på 8-10 senger skal utformes i henhold kravene til universell utforming.  
 
I hvert funksjonsområde må det være mulig å skjerme av et mindre areal for pasienter med spesielle 
behov. Det vil være ulike bygningsmessige krav til skjermingsarealene for hvert enkelt 
funksjonsområde.  
 
Sengeområdene må ha flere oppholdssoner av ulik størrelse, der minst en av sonene er tilrettelagt 
for at pasientene kan innta måltider i fellesområder.  
 
Pasienter med psykiske problemer vil ofte ha behov for at andre mennesker ikke kommer for nær. 
Det er derfor viktig at fellesområdene ikke er for trange og at de er oversiktlige, uten for mange 
«kroker».  
 
Det må være flere soner for ansatte; åpent tilgjengelig i fellesareal der pasienter ferdes - med god 
oversikt over fellesarealene, skjermede arbeidsplasser for dokumentasjon, tilgjengelig møterom for 
informasjonsoverføring mellom vaktskift og andre interne møter. Det må også være pauserom i eller 
nært knyttet til sengeområdene.  
Plassering av personalets arbeidsplasser skal hensynta flere forhold  
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 Personalet skal hurtig kunne få overblikk over enheten  

 Personalet skal naturlig integreres i dagliglivet på avdelingen ved at de fleste arbeidsoppgaver foregår 
ute sammen med pasienten  

 Det skal være stor grad av visuell kontakt mellom tilstedeværende personalet og pasientene og 
personalet i mellom  

 Bidra til en effektiv ressursbruk av personalet, også på tider med redusert bemanning på kveld og natt  

 
Behandlingstilbudet  
Behandlingstilbudet består av miljøterapi, samtaleterapi og i noen grad fysioterapi og somatiske 
undersøkelser på legekontor.  
 
Miljøterapien gis i et miljø som mest mulig ligner på det naturlige, og som bidrar til mestring av nye 
samhandlingsferdigheter mellom pasienten og omgivelsene. Miljøterapeutiske tiltak kan være 
tilpassede aktiviteter, enten på aktivitetsrom i sengeområdene eller i fellesareal.  
Samtaler med behandler og miljøterapeuter foregår planlagt i egne samtalerom eller mer uformelt 
eller spontant i pasientens rom eller ute i avdelingen på en stue, aktivitetsrom eller spiserom. 
 
Medisiner benyttes som en del av behandlingstilbudet. Hver enhet må ha tilgang til medisinrom med 
benk med kum, kjøleskap og hyller for oppbevaring. 
Både akuttavdelingen og DPS har pasienter som trenger ECT-behandling. ECT-behandling vil også i 

fremtiden foregå i somatisk avdeling med anestesipersonell og med riktig overvåkningsutstyr 

tilgjengelig. 

Som en felles ressurs for døgnpostene skal det finnes ulike typer aktivitetsrom. I tillegg skal det være 

treningsrom med mulighet for fysisk aktivitet for pasientene. Det skal også være et treningskjøkken 

hvor pasienter kan øve seg på daglige gjøremål. 

 
Utegang og røyking  
Innlagte pasienter har som regel stort behov for et avbrekk fra avdelingen og få komme ut i frisk luft. 
Innenfor psykiatrien har det tradisjonelt vært vanlig å tillate røyking men dette må foregå utendørs. 
Mange pasienter har behov for dette og i en sårbar psykisk tilstand ønsker man ikke å påføre 
pasienten ekstra stress ved å forby røyking.  
 

Noen av pasientene er enten innlagt på tvang eller har behov for skjerming fra andre eller andre 

sikringstiltak. Ofte må pasienter følges en og en ut til lufting eller røyking. Dette er ofte et 

forstyrrende element i posten og resurskrevende for personalet. Det er ønskelig at byggene 

tilrettelegges slik at muligheten for at pasienten på en sikker måte kan slippes ut til røyking eller ut i 

frisk luft på egen hånd. Dette kan gjøres ved å integrere skjermede uterom som en del av enhetene. 

Det må likevel ikke bli slik at røyking dominerer uteområdene og at ikke-røykende pasienter 

fortrenges. Det er ønskelig å plassere uterommene slik at pasienter fra akutt, dps og sikkerhet kan 

være ute uten å møte hverandre. Bygget bør utformes slik at det legger til rette for å bevare og 

utvikle store og gode uteomåder. 

 

Besøkende 

Besøkende og pårørende skal tas imot i egnede besøksrom i randsonen inn til avdelingen. Besøksrom 

kan også benyttes til samtaler og møter men må innredes på de besøkendes premisser. 
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Matservering 

Mat bestilles og leveres fra sentralkjøkkenet ved sykehuset. Transport utføres av portørtjenesten. 

Middag leveres i bulk til kantine og til mottakskjøkken. Kolonial og ferskvarer bestilles fra 

sentralkjøkken. Det må være mulighet for oppbevaring av mindre mengder i skap og kjøle/fryseskap i 

enhetenes postkjøkken. 

Fra mottakskjøkken serveres mat til pasienter fra buffet i kantine eller på brett for de som spiser i 

spiserom i seksjonen eller på sitt eget rom. Det er alltid personalet som legger opp mat. 

Et forslag kan være at mottakskjøkken ved kantine også fungerer som postkjøkken for DPS. 

Akuttavdelingen med sikkerhetsplasser deler et postkjøkken. Postkjøkkenet plasseres i 

akuttavdelingen. Mat til pasienter på skjermet eller på sikkerhet som ikke kan spise på spiserom må 

fraktes inn på brett eller på tralle. 

Frokost og kvelds serveres fra postkjøkken. De som kan gå i kantinen gjør det. De som kan spise på 

spiserom i akuttavdeling gjør det. Resten serveres på brett. 

Det skal foregå oppvask også i postkjøkken. 

Tøyhåndtering 

Tøyrom/skap må være låsbart. 

I døgnpostene skal det også være egne vaskerom hvor pasienten selv eller ved hjelp av personalet får 

vasket sitt personlige tøy. Dette er ofte en del av behandlingen. 

Smittevern 

Innenfor psykiatrien ser man en økende grad av pasienter som kommer inn med somatiske 

tilleggsdiagnoser som kan medføre smittefare. Dette kan være vanlige smittsomme sykdommer 

(forkjølelse, omgangssyke, luftveisinfeksjoner etc.) men også eksempelvis sårinfeksjoner, MRSA og 

tbc. For å kunne håndtere kontaktsmitte på en sikker måte planlegges det med noen pasientrom som 

har forgang bla for oppbevaring av en del forebyggende utstyr, håndvask og med mulighet for å bytte 

tøy. 

Det vurderes om man skal innføre personaltøy i Psykisk helsevern ved Førde sjukehus. 

Garderobeanlegget må dimensjoneres for dette. 

Akuttpsykiatrisk avdeling 

Driftskonsept 

Akuttposten tar imot pasienter som trenger et lukket tilbud og som har behov for øyeblikkelig hjelp 

og som DPS døgn ikke kan ta imot selv.   

Det er viktig at bygget er utformet på en slik måte at pasienter med ulike symptomer eller adferd kan 

ivaretas med minst mulig bruk av personalressurser.  

 

Akuttmottak 

Pasienter som innlegges akutt er som regel meldt på forhånd. De har tatt kontakt selv eller er 

videresendt via fastlege, legevakt eller politivakt. De aller fleste ankommer som vanlige pasienter 

med egentransport. Noe vil likevel ankomme med politi eller ambulanse og en andel av dette er 

tvangsinnleggelser. I slike situasjoner kan det oppstå en del støy og aggresjon. 

Som nevnt tidligere, er det behov for en skjermet inngang til akuttposten i tillegg til felles 
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hovedinngang. Denne skal være utformet slik at en pasient kan gå usett ut av for eksempel en 

politibil og rett inn i et mottaksrom på posten. Mottaksrommet skal ligge inntil et toalett med bad 

med dusjmulighet og ha tilgang til begge deler av akuttposten (psykose og skjermet) og en mindre 

direkte tilgang til DPS døgnpost. Toalettet tilknyttet mottaksrommet slik at det kan benyttes til for 

eksempel urinprøver under observasjon. Tilliggende bad bør ha badekar.  

Det bør legges til rette for at mottaksrommet også kan benyttes til andre funksjoner utenom akutt 

mottak (som for eksempel undersøkelses/behandlingsrom eller samtalerom). 

Det kan vurderes om pasienter som skal til innlegges bør sluses i gjennom en skanner for lettere å 

avdekke metallgjenstander som kan bli benyttet til selvskading/skadelig adferd. Dette kan også gjelde 

medfølgende bagasje.  

Dersom man som akuttpasient ved en feiltakelse kommer inn via hovedinngangen, må det være 

anledning til å lede pasienten raskt og uproblematisk over til akuttposten og det skjermede 

adgangsområdet.   

Skjerming 
Med skjerming menes at pasienten har behov for å skjermes mot kontakt og impulser fra andre 

pasienter. Dette kan være som en del av behandlingsformen eller fordi pasienten er aggressiv eller 

utagerende og må skjermes fra andre av den grunn. Skjermingsbehovet er fysisk i form av vegger og 

låste dører. 

Skjermingen vil bestå av separate pasientrom med tilhørende bad og oppholdsrom og base for 

personalet. Ressursmessig vil det være en fordel å samlokalisere enten to og to eller alle fire samlet. 

Da med felles bruk av base. Dette vil være avhengig av både byggets og den øvrige akuttpostens 

utforming. For å kunne håndtere både sikkerhetspasienter og skjermingspasienter må denne enheten 

utformes slik at inndelingen er fleksibel. For eksempel ved å åpne og lukke dører. 

Fjerning av stimuli kan gjøres ved å fjerne løse møbler fra rommet. 

Ønsker å oppnå integrerte røykeområder i bygget slik at psykose-/sikkerhetspasienter selv kan gå ut 

for å røyke uten følge av personale. 

Beltelegging ønsker man skal kunne foregå på pasientens rom og at pasientsengene på akutt og 

sikkerhet må kunne tilpasses denne bruken. 

Døgnpost Akutt 

Personalbase skal ligge midt i post, nært oppholdsrom for pasientene, slik at personale enkelt har 

oversikt over avdelingen. Det skal være egen personalbase i skjermet enhet. For at pasientene skal 

kunne se hvem de kan ta kontakt med av personale og for at personale skal få arbeidsro ved for 

eksempel dokumentasjonsarbeid, må det skilles mellom tilgjengelig personale og pause- /skriverom. 

Det må imidlertid være kontakt mellom rommene slik at man i avdelingen kan få assistanse ved 

behov fra de som sitter på arbeidsrom. Pauserommet skal også kunne fungere som spiserom, da 

personalet ikke har anledning til å forlate posten for lunsj.  

  

Driftskonsept DPS døgn 
Drift av døgnposten vil i stor grad sammenfalle med den generelle beskrivelsen over. Pasienter til 

innleggelse kommer via hovedinngang /resepsjon og selve mottaket foregår i sengeposten på 

samtalerom og sengerommet. 
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Postene skal så langt som mulig organiseres fleksibelt med hensyn til inndeling av rom. Det skal 

likevel være mulig å avdele posten i mindre enheter ved hjelp av korridorskiller. Noen pasientrom 

skal ligge slik at det er mulighet for å skjerme en eller noen få pasienter fra resten av posten. 

For døgnposten er det viktig med nærhet/samvær med personalressurser fra akutt og DPS døgn for å 

øke trygghet, samt forbedre trivsel og arbeidsmiljø. 

En ser at en så kompakt avdeling som mulig kan være med på å redusere bruken av 

personalressurser. Samtidig skal det være enkelt å skille og avdele posten. Det er ulike 

pasientkategorier.  Blant disse er psykosedel, brukerstyrte senger og plasser for de som skal tilbys 

medikamentfri behandling. Det er også ønskelig å kunne skjerme pasienter i perioder og at lokalene 

skal være egnet for dette. 

 

Poliklinikkene BUP og DPS dag 

Driftskonsept 

Virksomhetsmessig utviklingsplan for Helse Førde legger opp til en styrking av sykehusets polikliniske 

tjenester. De to poliklinikkene Førde BUP og DPS dag bør ligge slik at personalet har mulighet til å 

sambruke flest mulig funksjoner som spiserom, kjøkken og møterom, og at avdelingene kan 

sambruke spesialrom til bl.a. musikkterapi og aktivitet. I dag foregår polikliniske behandlinger på 

kontor/behandlingsrom, men det er sannsynlig at en del av konsultasjonene ved poliklinikkene vil 

foregå som e-konsultasjoner i en eller annen form i 2030.  

 

I psykiatrien er behandlerkontor og arenaen for samtaleterapi oftest samme kontor. De siste årene er 

det gitt større oppmerksomhet rundt hvilke omgivelser den terapeutiske samtalen skal foregå i. 

Adskillelse av pasientsamtaler og behandlers øvrige arbeid gjør at det kan etableres et felles faglig 

kontormiljø uten pasienter til stede. Noen brukere gir tilbakemelding om at egne samtalerom er en 

fordel, mens andre mener at det å komme til samme rom hver gang gir trygghet.  

Samtalefunksjon på kontor vil kreve et relativt stort kontor hvor det er plass til samtalegruppe og 

kontorplass. 

Poliklinikkene i Helse Førde har høy effektivitet, med mellom 4 og 5 pasientsamtaler pr dag for 

behandlere. Etter en helhetsvurdering har vi derfor kommet til at behandlerkontor er den mest 

driftsmessig effektive løsningen, selv om det krever noe mer areal. Det må imidlertid tilrettelegges 

for at en ved endret behov senere, enkelt kan bygge om til andre kontorløsninger  

I poliklinikkene skal det være en blanding av enekontor som er tilpasset samtaler for inntil 3 personer 

ved DPS dag, mens det bør være større behandlerkontor ved Førde BUP med plass til 4 personer. 

Ellers må arealet inneholde teamkontor, felles samtalerom og spesialrom. 

Følgende momenter kom frem i diskusjonen om driftskonsept for poliklinikkene 
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Figur 22 Driftskonsept poliklinikker 

BUP 

Utredning og behandling av barn og familier skjer hovedsakelig på behandlerkontor. I stor grad er det 

flere enn pasienten som deltar i samtalen; foreldre og søsken og samarbeidsparter. Det er høy grad 

av produktivitet på behandlerkontorene, og det er viktig å fortsatt legge til rette for dette med gode 

og store nok kontor. I deler av utredningen og i visse behandlingsløp er spesialrommene nødvendige.  

Spesialrom: 

 Musikkterapi: En egen behandlingsform som krever plass til instrumentpark og rom til å bevege seg.  

 Testrom: Lite, enkelt rom med plass til et arbeidsbord med to stoler der en kan administrere tester 

sammen med et barn. Med enveisspeilvegg. Behov for tilstøtende rom for å observere gjennom 

speilet. 

 Observasjonsrom: Et rom med utvalgte leker og sofa, med enveisspeilvegg samt videoutstyr. Behov for 

tilstøtende rom for å observere gjennom speilet 

 Familieterapirom: God størrelse på rommet. Sittegruppe i midten med plass til minst 7 personer. 

Enveisspeil.  

Det er behov for tekjøkken i tilslutning til familieterapirommet, da det blant annet i behandling av 

spiseforstyrrelser drives familiebaserte behandlingsmodeller med tilbereding og spising av mat på 

familieterapirommet. Matvarer tar pasienten selv med eller ansatte ved Førde BUP handler inn. 

Sped- og småbarnsrom (behandlingsrom) med god storleik og tilknyttet tekjøkken, helst vil vi ha 

stellerom/HC toalett i tilknytning også. Her kommer familier med små barn, det må være rom for 

spiseplass og stove i rommet. 

 Leketerapirom: Det er behov for to ulike lekerom, et for aldersgruppen 0-5 og et for 6-12. Disse 

innredes etter standard for leiketerapirom med sandkasse sentralt i rommet. Må ha tilgang på vask i 

rommet.  
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 Kreativt rom/ungdomsrom: Plass til arbeidsbord der en kan lage ting, og sofakrok. Gjerne vask. UPH 

ønsker å sambruke dette rommet på ettermiddagstid. 

Nærhetsbehov 

BUP har nærhetsbehov med UPH som ligger i bygg ved siden av. Dette gjelder både samarbeid 

mellom personalet og noe sambruk av støtterom. Pasientene behandles også ofte begge steder. 

Utveksling. 

 

DPS dag 

Behandlerkontor med samtalefunksjon og grupperom for gruppeterapi inntil 12 personer. I tillegg er 

det behov for enkelte spesialrom som deles med BUP. Testrom, musikkterapi og kreativitetsrom. 

 

Ambulant virksomhet 

Psykisk helsevern skal gi helhetlig behandling der kommunene og spesialisthelsetjenesten 

samarbeider med pasienter og pårørende. Vi skal prøve å nå pasienter som ikke gjør seg nytte av det 

ordinære behandlingstilbudet, ikke minst pasienter med samtidig rus og psykisk lidelser. Dette tilsier 

mer ambulant virksomhet. Den ambulante virksomheten for alle aldersgrupper bør styrkes. Det er 

viktig å sikre god samhandling med pasienter, fastleger, psykisk helsearbeid i kommunene, sosiale 

tjenester, skole, barnehage, NAV og PPT. (Fra vedlegg 3, Psykisk Helsevern og Rus). 

Voksenhabilitering er i hovedsak ambulant men har også pasienter inne til konsultasjoner og 

gruppeterapi. 

Kontor og administrasjon, undervisning og forskning 

Driftskonsept 

Innenfor PHV drives det klinisk forskning. Det er estimert behov for 5 årsverk. Disse trenger 

arbeidsplasser – 2 teamkontorer med ulike funksjoner + 1 enekontor. Det er sannsynlig at det i 

fremtiden blir avsatt mere forskningsmidler til Helse Førde HF.  

Kontorarbeidsplassene for forskere har nærhetsbehov internt men ikke nødvendigvis nært til 

døgnpost eller poliklinikk. 

Det skal også tilrettelegges for arbeidsplasser for studenter. 

I BUP er det både legestudenter og psykolog og fra høyskolen. Disse trenger kontorplass i 

teamkontor. Studentene er også ofte med i samtalerom/behandlerkontor 

Serviceseksjonen er en felles ressurs for PHV. I hovedsak skal disse jobbe tverrgående og 

samlokaliseres. Felles resepsjon skal bemannes av serviceseksjonen. Felles resepsjon skal bemannes 

av serviceseksjonen. Det er ønske om arbeidsplasser som er skjermet for støy. Arbeidsplass for 

telefontjenester/sentralbord ønskes skjermet. En til to arbeidsstasjoner bør ha lett tilgang for 

behandler som ønsker bistand fra sekretær, man må kunne prate fritt uten at opplysninger kan 

fanges opp via resepsjon. 

 

Personalservice og andre servicefunksjoner 

Garderober 

Det skal være garderober for ansatte i bygget. Antall plasser dimensjoneres ut i fra antall faste 

ansatte uten eget kontor pluss et tillegg for vikarer, studenter og de med eget kontor som ønsker å 
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skifte. Garderobe utstyres med ikke-personlige garderobeskap av z-typen. Garderobene skal ha 

toalett og dusj i tilstrekkelig antall. Det er ofte skjev fordeling av kvinner og menn innenfor 

psykiatrien. Det er derfor mest egnet å dele opp garderobene i mindre enheter enn bare en for hvert 

kjønn. Slik opprettholdes fleksibilitet i det fordelingen av ansatte kvinner og menn endres over tid. 

En del personalet følger ofte pasienter ut til lufting/røyking mange ganger i løpet av en dag. Det skal 

derfor være mulighet for at personalet kan oppbevare yttertøy på egnet sted i avdeling i tillegg til å 

ha garderobeskap i fellesgarderobe. 

Renhold 

Alt renhold utføres av eget personell. Renholdspersonalet har sin base i bygget og bringer med seg 

det de trenger av utstyr. Det planlegges for vaskesentral da eksisterende vaskesentral kun kan 

betjene FSS. Vaskesentralen skal romme både moppevaskemaskiner, kjøleskap for mopper, 

rengjøringsmaskiner og utstyr. I bygget må korridorene må være brede og uten for mange vinkler, 

slik at gulvvaskemaskiner og eventuelt fremtidige robotvaskemaskiner kan komme til. Det skal være 

skyllerom på begge sengepostene hvor det kan oppbevares enkelt renholdsutstyr for å håndtere 

hendelser direkte. 

 

Lager 

Det er behov for flere typer lager. Ved treningsrom skal det være eget utstyrslager. Det må også være 

mulig å oppbevare utstyr brukt til trening og uteaktiviteter nært treningsrom og med tilgang utenfra. 

Mange pasienter har med seg eiendeler som de ikke kan oppbevare på eget rom. Dette må 

oppbevares i eget lager som ikke nødvendig vis ligger ved døgnposten. Felles for hele bygget skal det 

være et lager for utstyr og rekvisita som ikke daglig er i bruk. 

14.13 Prinsipper for person- og vareflyt 
Det er mange ulike pasientgrupper som skal behandles i bygget. I utgangspunktet er det ønskelig 

med en felles inngang og kun én bemannet resepsjon slik at servicemedarbeiderne kan samles på ett 

sted. Det er tenkt at en stor del av pasientene kan utføre «selvinnsjekk» ved ankomst, men at enkelte 

pasienter vil ha behov for hjelp gjennom resepsjonstjenester når de ankommer. Ved en felles 

inngang, må noen pasientgrupper også skjermes fra hverandre. Spesielt gjelder dette barn som ikke 

skal møte for eksempel sikkerhetspasienter i noen deler av bygget eller uteområdene. Akuttposten 

må i tillegg ha en skjermet inngang.  

I konseptfaserapporten som foreligger, er det foreslått en løsning der nytt PHV-bygg kobles sammen 

med de somatiske avdelingene i høyblokka – en viktig kobling for de psykiatriske pasientene som 

trenger somatisk pleie og omvendt. Dette organiseringsprinsippet er forankret i virksomhetsmessig 

utviklingsplan for Helse Førde.  

Alle logistikk av varer, tøy og avfall skal i utgangspunktet foregå via sentralt varemottak og 

transporteres inn via bruforbindelse eller eventuelt via egen vareinngang. 
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14.14 Utforming av areal for psykiatri 
Sammenhengen mellom utforming av bygg og byggets funksjonalitet som arena for god behandling 

er om mulig viktigere for psykiatrien enn for somatiske sykehus. 

Dette kapittelet gir beskrivelse av viktige elementer som kjennetegner gode arealer, og som vil bli 

tatt med i den videre planleggingsprosessen.  

 

 

 

Sengeområder innenfor psykisk helsevern skal møte mange ulike behov. De skal legge til rette for god 

behandling, sikre pasientene rett til privatliv, legge til rette for sosialt liv med personalet, andre 

pasienter og besøkende. Det må gi rom for at pasientene kan delta eller trekke seg tilbake etter 

behov. Sengeområdene skal gi trygghet og sikkerhet for pasient, medpasient og personale, og 

fungere godt også for pasienter som er innlagt på lukket avdeling mot egen vilje. 

Det er viktig at arkitektur og bygningsmessige løsninger spiller på lag med funksjonelle krav og at 

samtidig ivaretar omgivelsenes betydning for helse og tilfriskning.  Fra Florence Nightingale kan vi ta 

med oss hennes påpekning av at «The first requirement in the Hospital is that it should do the sick no 

harm» Dette er spesielt viktig å ha med seg i planlegging av psykiatriske avdelinger som tar imot 

pasienter på tvang. 

Helsebringende miljø karakteriseres av at pasienter har en opplevelse av kontroll, at de har lett 

tilgjengelig kontakt med personale og kontakt med natur og andre faktorer (eks kunst) som gir en 
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positiv opplevelse26 

I psykiatrien behandler man mennesker med mange typer diagnoser, men hos alle finnes elementer 

av den sårede sjelen, brutte relasjoner, det forvirrede sinnet, manglende tro, knust håp og forvrengt 

selvbilde.27 Med sin sårbarhet har de de våre felles menneskelige eksistensielle behov: Verdighet, 

handlingsrom i eget liv, tilhørighet, mening og trygghet28 

Førsteinntrykket av omgivelsene som dannes på mindre enn ett sekund er varig, og skjønnhet 

forbindes med det gode. Å unngå negative signaler er like viktig som å understreke de positive. 

Å ta hensyn til både lyd, lukt, lys og hvordan bygget etablerer grenser, er grunnleggende for gode 

rom.  «Trygge ytre rom påvirker evnen til å finne trygge steder i oss selv»29 

” Hensikten med å kjenne sitt personlige 

 roms avgrensing er ikke først og fremst å holde andre utenfor, men å ha et rom å ta kontakt fra.”  30       

14.15 Sikkerhet og robusthet 
Følgende forhold har generelt betydning for sikkerhetsnivået ved en akuttpsykiatrisk enhet: 

 Bemanning, dvs. antall personer på vakt, kompetanse hos ansatte, prosedyrer for 

ulikesituasjoner, opplæring og øvelser på ulike situasjoner etc. 

 Planløsning, dvs. det er ønskelig at bygget generelt er oversiktlig, og at rom og korridorer er 

romslige. Videre bør en del funksjoner (adkomst, vaktrom etc.) ha en gunstig beliggenhet 

mht. oversikt og tilgjengelighet. I tillegg er et det ønskelig å redusere bruk av trapper. 

 Materialvalg, dvs. robuste materialvalg på overflater og installasjoner for å redusere 

muligheten for selvskading og hærverk, samt at overflater og utstyr er lett reparerbar. 

 Tekniske installasjoner, dvs. i tillegg til robusthet må man unngå installasjoner og detaljer 

med ligaturpunkter, og som gir muligheter for selvskading og skade på andre personer. 

I konkrete situasjoner må man gjøre avveining mellom risiko og trygghet versus trivsel og et godt 

terapeutisk fysisk miljø. Forskning viser at det er sammenheng mellom et for sterilt og sikret lokale, 

og villet egenskade og selvmordsatferd. Man antar med andre ord at lokaler som oppleves som 

varme og åpne med fokus på trivsel, vil bidra til reduksjon av angst og aggresjon og derved redusere 

risikoatferd. 

En annen erkjennelse er at et byggs utforming og tekniske løsninger i seg selv aldri kan gi 100 % 

sikkerhet mot skader på pasienter og ansatte. 

I det videre arbeid i neste fase av prosjektet bør det lages en sikkerhetsplan som inkluderer en 

sikkerhets- og robusthetsmatrise som stiller krav de ulike bygningselementer og utstyr og bygget bør 

deles inn i sikkerhets- og robusthets soner. 

 

                                                           
26 Roger Ulrich, professor på Chalmer, arkitekthøyskolen i Gøteborg. 
27 Hentet fra Gerd-Ragna Bloch Thorsen, tidl. psykiater (d.2006) Stavanger universitetssykehus 
28 Per Fugellis «5 om dagen» 
29 Sitat fra Gerd-Ragna Bloch Thorsen, tidl. psykiater (d.2006) Stavanger universitetssykehus 
30 Lars Jahnsen psykoanalytiker 
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15 Funksjonsprogram legemiddelforsyning 
 

Det er opprettet en arbeidsgruppe som har i oppgave å anbefale modell for legemiddelforsyning ved 

Nye Førde sjukehus. Dette er for å kunne kvalitetssikre arealbehovet for Sjukehusapoteket i Førde og 

gi innspill til øvrig areal i tilknytning til legemiddelforsyning, som blant annet medisinrom. 

Arbeidsgruppen bygger sin anbefaling på allerede gjennomførte utredninger i Helse Vest. Vesentlige 

elementer i framtidig legemiddelforsyning for Helse Førde er: 

 Meona – elektronisk kurve, - bestillingssystem og – lagerstyring 

 Ekstern forsyning av ikke-pasientbundne, elektronisk identifiserbare legemiddelpakninger (og da 

fortrinnsvis endoser) 

 Tilberedning av legemidler overflyttes fra medisinrom til Sjukehusapoteket der dette er mest 

hensiktsmessig for å oppfylle kravene til faglig forsvarlighet i legemiddelhåndteringsforskriften 

 Lokale medisinrom på post 

 Apotekstyrt legemiddellager, ASL 

 Tilgangstyrte skap for A og B på sykehusenhet 

Dette gir følgende konsekvenser for arealene til legemiddelforsyning: 

 Arealene for Sjukehusapoteket samles på maksimalt 2 lokasjoner 

 Sjukehusapoteket plasseres slik i sjukehuset at legemiddellogistikken blir så optimal som mulig 

Arbeidsgruppen anbefaler at videre diskusjon og beslutning angående innredning, utforming og 

plassering av medisinrom gjøres i gruppene som skal utforme areal til døgn, poliklinikk, psykisk 

helsevern og kir/anestesi/oppvåkning. 

Vurderinger rundt logistikk for legemiddelforsyning bør gjøres i sammenheng med det øvrige 

arbeidet med logistikk under forprosjektet til Nye Førde sjukehus. I dette arbeidet bør muligheten for 

å installere rørpost vurderes. 

Helse Førde bør gjennomføre en ROS-analyse av legemiddeltilberedningen på medisinrom siden 

dette er et lovpålagt krav. En slik analyse kan gi viktige bidrag til utformingen av medisinrommene.  

Det anbefales at medlemmer fra arbeidsgruppen rådspørres i det videre arbeidet rundt utformingen 

av areal tilknyttet legemiddelforsyning. 

15.1 Bakgrunn 
Det er opprettet et mandat for arbeidsgruppen: 

«Avklare og forankre val rundt framtidig modell for legemiddelforsyninga ved Førde sentralsjukehus 
og kvalitetssikre arealbehov for apotekets sjukehusekspedisjon, produksjon- og publikumsavdeling.» 

Før det kan avklares hvilket areal Sjukehusapoteket har behov for, må det avklares hvilken 

legemiddelforsyningsmodell Nye Førde sykehus skal ha. Dette ble ikke gjort under konseptfasen i 

2015. Disse avklaringene må bygge på tidligere arbeid og vurderinger som er gjort lokalt, regionalt og 

nasjonalt når det gjelder legemiddelhåndtering og -forsyning. 

Målet er at legemiddelhåndteringen skal være kostnadseffektiv, sikker for pasientene og trygg for 

personalet. Tiltak for å oppnå dette anbefales innført. 
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15.2 Organisering 
Arbeidsgruppen har hatt følgende deltakere: 

Tabell 15- 1 deltagere i arbeidsgruppen 

Namn Rolle, eining 

Kristine Brix Longfellow (Arbeidsgruppeleder) Fagdirektør, Helse Førde 

Kari Furevik Leder Seksjon Kvalitet og pasienttryggleik, Helse Førde 

Helge Eide Prosjektleder KULE, Helse Førde 

Ingunn Solheim Terøy Avdelingssjef, Kreftavdelinga Helse Førde 

Berit Marie Johanssen Hornnes Foretakshovedverneombud, Helse Førde 

Wenche Kristin Røkenes Foretakstillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund, Helse Førde 

Lars Erik Solend Prosjektilrettelegger, Helse Førde 

Kari Aune Fagansvarlig spesialrom, Sykehusbygg 

Eva Kvål Prosjektleder spesialrom, Sykehusbygg 

Eva Cathtrine Backer Spesialkonsulent, Helse Vest IKT 

Anne Elise Monclair Fagsjef, Fag og utviklingsavdelinga, Sjukehusapoteka Vest 

Gunvor Steine Sjukehusapoteker, Sjukehusapoteket i Førde 

Barbara Zofia Szatkowska  Sjukehusfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Helse Førde 

 

Det har vært to møter i arbeidsgruppa, henholdsvis 3. november 2017 og 10. januar 2018. Ellers er det 

innhentet innspill fra gruppemedlemmene per e-post. 

Dokumentet er utarbeidet av Eva Kvål og Kari Aune fra Sykehusbygg med utgangspunkt i innspill fra 

arbeidsgruppen, regionale og nasjonale føringer, tidligere arbeid i Helse Vest og erfaringer fra andre 

tilsvarende byggeprosjekt. 

15.3 Lukket legemiddelsløyfe (LLS) 

 

Figur 23 Legemiddelprosessen i sykehuset 

 

Lukket legemiddelsløyfe (LLS) er et anerkjent virkemiddel for å heve kvaliteten på 

legemiddelhåndtering i sykehus. Dette vil bidra til å redusere antall avvik knyttet til 

legemiddelhåndtering.  
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I 2016 var 19 % av de totalt 10.000 §3.3-meldingene i sykehus knyttet til legemidler, og 66 % av disse 

var feil i forbindelse med administrering av legemidler. Ifølge Pasientsikkerhetsprogrammet antas det 

at halvparten av disse hendelsene kan unngås. 

En av hovedmålsettingene for Helse Vest sin anskaffelse av regional Meona- ekurve og 

legemiddellogistikk var å kunne ta i bruk løsninger som ville støtte implementering av «Lukket 

Legemiddelsløyfe» (LLS). Direktoratet for eHelse har definert LLS på følgende måte: 

 
«Arbeidsprosesser, kompetanse og IKT-støtte som sikrer riktig legemiddel i riktig dose til riktig tid 
til riktig pasient» 

 

Helse Vest sitt kliniske IKT program Heliks har utdypet lukket legemiddelsløyfe:  
LLS bør ses på som en skala; tiltak av ulik art må kombineres for å oppnå høy grad av lukket 
legemiddelsløyfe - LLS kan ikke oppnås av teknologi alene. 

 
Ifølge Stortingsmelding nr. 18 Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk 2004-2005 så utgjør feilaktig 

legemiddelbruk i sykehus en kostnad på 300-400 millioner kroner pr år. Omregnet til lokale forhold 

vil vi kunne anta at Helse Førde kan spare ca. 1,5 millioner kr pr år (2005-kroner).31  

Inspirert av industrien, har tiltak på IKT-området hatt et spesielt fokus på sykehus som har arbeidet 

etter Lukket legemiddelsløyfe- metodikken. Forutsetninger for en lukket legemiddelsløyfe i et teknisk 

perspektiv er: 

 Ett legemiddelregister (masterdata)  

 Elektronisk lagerstyringssystem 

 Elektronisk identifiserbare legemiddelpakninger 

 Elektronisk identifisering av pasient og helsepersonell 

 Elektroniske kommunikasjons- og dokumentasjonssystemer, eKurve m.m. 

Helse Førde har allerede innført elektronisk kurve gjennom systemet Meona.  

I tillegg til elektronisk kurve inneholder Meona en varekatalog (legemiddelregister) som bygger på 

det nasjonale FEST-registeret. I løpet av 2018 vil HFD ta i bruk Meona-systemets funksjonalitet for 

legemiddellogistikk.  Med dette vil sykehusenhetene får støtte til lagerstyring og lagerhold på sine 

medisinrom, samt bestilling av alle apotekvarer fra sykehusapoteket.  

For å kunne dokumentere at riktig legemiddel er gitt til riktig pasient må man kunne identifisere både 

legemidlet, pasienten og helsearbeideren som har gitt legemidlet. En måte å oppnå dette på er ved å 

benytte elektronisk og visuelt identifiserbare legemiddelpakninger, endoser. 

Hvilke legemidler som skal forsynes og i hvilket omfang 

Det er to sentrale spørsmål i forhold til hvilke typer legemidler som skal forsynes fra apoteket: 
 

- Skal det legges til rette for forsyning med endoser? 
- Skal sterile legemidler (TPN, smertekassetter, antibiotika osv.) fortsatt tilberedes på medisinrom eller i 

apoteket? 

 

                                                           
31 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-18-2004-2005-/id406517/ 
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15.4 Endoser 
Historikk i Helse Vest 

Økt bruk av endoser som et regionalt, prioritert tiltak for å redusere antall unngåelige uheldig 

legemiddelhendelser i Helse Vest, ble først beskrevet i 2009 i LOP1-rapporten. Rapporten ble 

godkjent på AD-møte i mai 2009.   

På dette tidspunktet brukte alle HF-ene noe endoser fra leverandør, mens Helse Fonna og Helse 

Stavanger i flere år i tillegg hadde fått leveranse av ompakket endoser fra Sykehusapoteket i Skien. 

Lokale initiativ rundt endoser var satt i gang på grunnlag av ønske om identifiserbare legemidler helt 

fram til pasient, og derav økt sikkerhet for pasient og helsepersonell.   

Tiltaket ble videreført i LOP4- prosjektet i 2011. Fordi økt bruk av endoser er et tiltak som vil kunne gi 

gevinster også uavhengig av andre tiltak, fortsatte Helse Stavanger og Helse Fonna opptrapping av 

bruk av endoser i denne perioden. I 2011 ble endoser som regionalt tiltak overført til SAV. 

Problemstillingen var da å sikre tilstrekkelig og kostnadseffektiv forsyning til Helse Vest, og SAV fikk 

ansvar for å utrede ulike forsynings-scenarioer for vår region.  I 2017 vedtok Haraldsplass diakonale 

sykehus å innføre endosepakkede legemidler, mens HBE er p.t. i prosess med å vurdere innføring. 

Gevinster ved bruk av endoser 

Ved bruk av endoser vil legemidlene være identifiserbare i alle ledd, fra apotek til pasient. I 

utgangspunktet er endoser et kvalitetshevende tiltak med følgende nytteeffekter: 

 Reduksjon av uheldige hendelser med legemidler: Mulighet for visuell og elektronisk kontroll av 

legemidlene ved administrering til pasient 

 Økt pasientinvolvering: Pasient og pårørende har mulighet til å kontrollere hvilke legemidler som 

utdeles 

På mange sengeposter istandgjøres perorale legemidler for et døgn om gangen. I tillegg til de 

kvalitative gevinstene beskrevet over, vil endoser kunne virke tidsbesparende ved at pleiers kontroll 

av døgndosettene blir forenklet. Det vil bli gjennomført tidsmålinger i forbindelse med innføring av 

endoser på Haraldsplass diakonale Sjukehus våren 2018, med mål om å dokumentere dette.  

Det er gjort mye forarbeid i Helse Vest som konkluderer med at det er et ønske å bevege seg i retning 
av ikke-pasientbundne, elektronisk identifiserbare endoser. Ikke-pasientbundne elektronisk 
identifiserbare endoser kan forsynes eksternt til Helse Førde, fra industrien gjennom 
Legemiddelinnkjøpsavtaler (LIS-avtaler), fra sentral forsyning fra Sykehusapoteket i Skien og/eller fra 
en framtidig regional forsyningsenhet i Helse Vest. Anbefaling av regional forsyningsmodell for 
endose er under utarbeidelse av SAV. Sannsynligvis vil forsyningen skje i kombinasjon av alle disse 
alternativene. Et eventuelt valg om å legge til rette for ikke-pasientbundne elektronisk identifiserbare 
endoser vil dermed ikke kreve ekstra areal i Nye Førde Sjukehus. 
 
Kostnader ved endoser 

 Endosepakkede legemidler har kortere holdbarhet enn tradisjonelle legemidler (for de fleste preparat 

reduseres holdbarheten til 6 måneder etter ompakking) 

 Endosepakkede legemidler koster mer per enhet (tablett/kapsel)  

På den andre siden kan endosepakkede legemidler i prinsippet leveres i alle pakningsstørrelser, noe 

som kan gi besparelser i postenes totale legemiddelbudsjett.  5- og 20-pakninger med endoser vil 

være hensiktsmessig pakningsstørrelser for legemidler som ikke er en del av den enkelte post sitt 
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basislager, men som er bestilt på bakgrunn av behovet til en enkelt pasient. Fleksibiliteten i 

pakningsstørrelse gjør det mulig å tilpasse bestilling og lagring av legemidler på den enkelte post slik 

at dette i større grad samsvarer med enhetens reelle behov og dermed reduserer kassasjon. I tillegg 

kan man med endoser gjenbruke ferdig istandgjorte doser, eksempelvis fra dosett, om pasienten ikke 

skal ha legemiddelet likevel. Dette har både en etisk og kostnadsmessig gevinst.  

Videre, om man ser på den samlede kostnaden for legemidler til bruk i sykehusenheten (eks. utgifter 
til Helseforetaksfinansierte legemidler, såkalte H-preparat), er det de parenterale legemidlene som 
står for den største kostnaden. De legemidler som er aktuelle for endoser er i hovedsak tabletter og 
kapser noe som utgjør størsteparten av volumet, men en mindre del av den totale kostnaden.  
For detaljer med hensyn til merkostnader for Helse Førde ved bruk av tilgjengelige endosepakkede 
legemidler i perioden oktober 2016 tom september 2017, se vedlegg 1. 
  
Det er en anbefaling fra arbeidsgruppen at det innføres ompakkede ikke-pasientbundne elektronisk 
identifiserbare endoser for å bedre pasientsikkerheten i Helse Førde, i tillegg til endoser fra 
industrien. På kort sikt er merkostnadene pr år beregnet til 1,1 mill. kroner, på lengre sikt vil 
merkostnadene trolig synke pga bruk av mindre pakninger for ekstrabestillinger og gjenbruk av 
istandgjorte doser. Anbefalingen har ikke konsekvenser for arealbehov i prosjektet. 
 

15.5 Tilberedning av legemidler 
Det foregår ingen tilberedning av sterile legemidler utover cytostatika ved Sjukehusapoteket i Førde i 
dag. All tilberedning foregår på medisinrom ute på de enkelte avdelingene. 
TPN og andre tilberedninger som går over flere dager, og dermed har holdbarhet utover 24 timer får 
Helse Førde fra Haukeland. 
 
Revisjonen av legemiddelhåndteringsforskriften i 2015 innskjerpet kravene til legemiddeltilberedning 
på medisinrom. Kravene til en god internkontroll, kompetanse på tilberedning og 
tilberedningsfasiliteter er tydeliggjort. Det ble også innført et krav om å gjennomføre en ROS-analyse 
som grunnlag for å sikre faglig forsvarlig tilberedning i sykehus. En slik ROS-analyse er påbegynt i 
Helse Førde, men ikke ferdigstilt. 
 
Rundskriv IS-7/2015 til legemiddelhåndteringsforskriften sier følgende: 

«For å avgjøre om virksomheten skal tilberede legemidler selv må det også vurderes om 
internkontrollsystemet dekker det som er grunnleggende for aktiviteten. Internkontrollsystemet bør 
ha prosedyrer på følgende områder:  
 
• Prosedyrer for hygiene og renhold  
• Prosedyre for tilberedning, inkludert blandekort  
• Prosedyre for aseptisk arbeidsteknikk  
• Krav til kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) hos de som skal tilberede  
• Prosedyre for opplæring, inkludert opplæring i legemiddelregning  
• Prosedyre for kontroll og bruk av utstyr  
• Beskrivelse av tilberedningsrom/eventuelt tilberedningssted  
• Dokumentasjon» 
 
Dette viser at det må en betydelig internkontroll og investeringer til for at tilberedning av legemidler 

på et sykehus kan sies å være forsvarlig. Opparbeidelse og vedlikehold av internkontrollsystem vil 

kreve personalressurser fra sykehuset. 
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Ut fra erfaringer fra ROS-analyser i andre foretak, men uten å forskuttere resultatene av en ROS-
analyse i Helse Førde, er den foreløpige anbefalingen fra arbeidsgruppa at følgende legemidler (i 
tillegg til cytostatika) bør i hovedsak tilberedes på Sjukehusapoteket, på grunn av krav til 
produksjonskvalitet, –kompleksitet og/eller HMS-forhold for ansatte: 
 

- Tilsetninger til parenteral ernæring 
- Infusjoner med flere tilsetninger (inkl. smerteblandinger) 
- Penicilliner/cefalosporiner 
- Øvrig antibiotika hvor det ikke kan benyttes lukkede systemer 

 
Resultatene fra en ROS-analyse, i forhold til hva som er forsvarlig å tilberede på medisinrom, kan 
være nyttig i vurderingen av om det skal legges til rette for tilberedning på utvalgte medisinrom og 
om det er behov for å installere sikkerhetsbenk. 
 
For innredning og utforming av medisinrom, se kap 15.8 
 
Arbeidsgruppen anbefaler at det legges til rette for at Sjukehusapoteket i Førde får tilstrekkelig areal 
til sterilproduksjon.  Det må tas høyde for at Sjukehusapoteket gradvis kan overta mer tilberedning 
fra sjukehuset. Det anbefales videre at produksjonsrommene ved Sjukehusapoteket blir samlet i en 
produksjonsavdeling for å kunne dele på kontrollrom og personsluse. 
Sykehusapoteket i det nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) planlegger med mulighet for 
både cytostatikaproduksjon og annen sterilproduksjon i en samlet avdeling. Sykehusapoteket i nye 
Østfold sykehus er også bygd slik. 
 

15.6 Utstyr 
Aktuelt utstyr i forbindelse med legemiddelhåndteringen er: 

- Pakkemaskin for endoser 

- Lagerautomater i Sjukehusapoteket 

- Elektronisk legemiddelkabinett 

- Tilgangsstyrt skap for A- og B-legemidler 

- Innredning og utforming av medisinrom 

Pakkemaskin for endoser 

Det anbefales at det ikke legges til rette for egen pakkemaskin i Helse Førde. Det er ikke identifisert 
gevinster av betydning med lokal pakking. Behovet for endosepakkede legemidler vil bli dekket av 
regional løsning og av industrien gjennom LIS-avtalene.  Kost/nytte-analyser er under arbeid i 
Sjukehusapoteka Vest. Det er forventet ferdigstilt i slutten av januar 2018. 
 
Lagerautomater i Sjukehusapoteket 

Om det er behov for lagerautomater i Sjukehusapoteket etter ombyggingen kan avgjøres av 

Sjukehusapoteket. En varelagerautomat er arealbesparende pga at legemidlene da kan lagres i 

høyden. Det er ikke behov for at dette spørsmålet diskuteres videre i denne arbeidsgruppen. 

 

Elektronisk legemiddelkabinett (ELK) 

Ifølge rapporten fra Haraldsplass er det ikke anbefalt å installere legemiddelkabinett som 

hovedlagerløsning for lokal lagring av legemidler. En mulig nytteeffekt kan identifiseres for narkotiske 

legemidler, men det er ikke tilstrekkelige erfaringer fra norsk sykehusmiljø som tilsies at en kost-

nytte vurdering vil bli positiv. Det presiseres at ELK på markedet er svært kostbare, med omfattende 

Software som har stor overlappende funksjonalitet med eKurven. Med utgangspunkt i denne 
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rapporten anbefales det ikke elektroniske legemiddelkabinett for Nye Førde sykehus Om andre HF 

utprøver ELK for narkotiske legemidler med positiv kost nytte, kan Helse Førde evt. gjøre en ny 

vurdering. ELK for narkotiske legemidler er ikke veldig plasskrevende og det vil være plass til disse på 

de regulære legemiddelrommene.  

Med utgangspunkt i denne rapporten anbefales det ikke elektroniske legemiddelkabinett for Nye 

Førde sykehus. 

15.7 Tilgangstyrte skap for A- og B-legemidler 
Det er flere sykehus som har god erfaring med tilgangsstyrte skap, deriblant Sykehuset Østfold. Som i 

lignende anbefalinger rundt legemiddelforsyning gjort for Nye Haraldsplass og SUS2023, anses 

tilgangstyrte skap eller skuffer som et obligatorisk hjelpemiddel for økt kontroll med A- og B- 

preparater på moderne sykehus.   

Arbeidsgruppen anbefaler at det installeres slike tilgangsstyrte skap for å lette regnskapsplikten og 

kontrollen med A- og B-preparater. 

15.8 Innredning og utforming av medisinrom 
I rom- og funksjonsprogrammet er alle medisinrommene dimensjonert til 10 m2, unntatt kvinne/barn 

der det er 15 m2. Det er ikke tatt stilling til om dette arealet er tilstrekkelig.  Før det kan vurderes må 

det kartlegges hva som skal foregå der og hvor mange personer som har behov for å være på 

medisinrommet samtidig. Det må også vurderes hvor mange medisinrom en skal ha. 

Som et hjelpemiddel for å vurdere areal til medisinrom kan vedlegg 5 sjekkliste medisinrom benyttes. 

Det bør også gjennomføres en ROS-analyse for å vurdere faglig forsvarlighet i forbindelse med 

tilberedning på medisinrom. Dette arbeidet er påstartet, men ikke sluttført. Se kap. 5.2. Dette vil gi 

føringer for utformingen av medisinrommene. 

Hvis det skal foregå tilberedning på disse medisinrommene og det dermed er behov for 

sikkerhetsbenk vil 10 m2 være i minste laget. For de andre funksjonene så kan 10 m2 tilstrekkelig. 

Det er en anbefaling fra arbeidsgruppen at gruppene som skal utforme areal til døgn, poliklinikk, 
psykisk helsevern og kir/anestesi/oppvåkning må vurdere funksjon og innredning på sine 
medisinrom.  
Medisinrommene bør være så likt utformet som mulig for å kunne ha fleksibilitet i bruk av personale 
mellom sengeposter. 
I dette arbeidet bør medlemmer fra denne arbeidsgruppen involveres. 
 
Det anbefales videre at investeringer og drift av medisinrom kartlegges og ses opp mot kvalitet og 
pasientsikkerhet. Og at kostnader knyttet til tilberedning i sykehusapotek blir kartlagt. 
 

15.9 Teknikk 
I Helse Vest er det bruker at elektronisk kurve og logistikksystem Meona skal implementeres. Dette 

må det tas høyde for når medisinrommene skal innredes. Teknikk som må planlegges i forhold til 

legemiddelhåndtering og -forsyning er: 

- IKT 

- Ventilasjon 

- Rørpost 
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- Annen transportløsning 

IKT 

Det må sikres at det legges til rette for at de nye systemene som innføres som f. eks. Meona, LIBRA 

og produksjonsstøtte-system fungerer etter hensikten. Dvs. at det tas høyde for tilstrekkelig antall 

PCer på medisinrom og i produksjonsavdelingen i Sjukehusapoteket. Dette må det tas hensyn til i 

romfunksjonsprogrammet, og diskuteres ikke videre i denne arbeidsgruppen. 

Ventilasjon 

Medisinrom må ha tilstrekkelig ventilasjon til at flere personer kan jobbe samtidig i rommet over litt 

lengre tid med døren igjen og at evt. sikkerhetsbenk skal fungere etter hensikten. Det er anbefalt 20 

m3/h pr m2 pluss avtrekksmengde for sikkerhetsbenk. Det er også anbefalt et lite overtrykk i 

medisinrommet. 

Produksjonsavdelingen ved Sjukehusapoteket skal forsynes fra et eget ventilasjonsaggregat.  

Rørpost og annen transportløsning 

Legemidler bør i størst mulig grad samordnes med andre interntransportløsninger.  Arbeidet med 

logistikk under Nye Førde sjukehus bør inkludere legemidler. 

Hvis cytostatikaproduksjonen flytter fra kreftavdelingen i plan 3 er det en stor fordel for 

distribusjonen av cytostatikakurer at det blir installert rørpost. Rørpost er også en fordel for 

hasteleveranser av legemidler fra sykehusavdelingen. 

Legemiddellogistikken har mange likhetstrekk med logistikken rundt blod og blodprodukter. 

Det er av stor betydning at Sjukehusapoteket i Førde blir plassert slik at legemiddellogistikken internt 

i sykehuset blir bra. Sjukehusapoteket sine areal bør helst plasseres i nærheten av heisene som går 

opp i høyblokka. Det er nå foreslått plassert i en del av sjukehuset der heisene bare går til 3 etasje. 

Dette vil medføre mye vertikal transport. 

Arbeidsgruppens anbefaling er at Sjukehusapoteket plasseres slik at interntransporten av legemidler 

blir så optimal som mulig. 

15.10 Person- og vareflyt 
I LIBRA-prosjektet er det føring om at man skal benytte personale med teknisk/logistikkrelatert 

kompetanse til logistikkoppgaver der det er mulig, i stedet for helsefaglig kompetanse. Det tilsier at 

legemidler blir levert i sentralt varemottak, for deretter å distribueres til Sjukehusapoteket. Dette bør 

diskuteres i arbeidet med logistikk. 

Hvis denne løsningen velges må legemidlene oppbevares i adgangskontrollerte rom i sentralt 

varemottak inntil legemidlene blir transportert videre til Sjukehusapoteket. 

I dag får Sjukehusapoteket levert 2-3 paller hver dag gjennom sentrallageret, som deretter blir 

transportert direkte til sjukehusapoteket. 

Aktiv forsyning fra apoteket (ASL) sammen med endoser er et tiltak med god dokumentert effekt (fra 

Helse Nord og Helse Sør-Øst) på reduksjon av utgifter, mindre lagerhold og frigjort sykepleietid. ASL 

er et vedtatt regionalt tiltak. Men det vil ikke ha konsekvenser for arealbehovet til Sjukehusapoteket. 
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Lærdal og Eid 

Anbefalingene i denne rapporten i forhold til legemiddelhåndteringen og -forsyningen i Nye Førde 

sykehus må også gjelde for alle andre sykehus i Helse Førde, f.eks. i Lærdal og på Eid. Pasientene der 

må få legemidler av samme kvalitet som pasientene i Førde. Det kan bli behov for å oppgradere 

medisinrom i Lærdal og Eid for å oppfylle dette hvis det vurderes som mest hensiktsmessig å 

tilberede legemidler der. 

Transportmuligheter fra Førde må også vurderes. 

15.11 Areal for legemiddelhåndtering 
Forutsetninger i konseptfasen til Nye Førde sjukehus 

Under konseptfasen til Nye Førde sjukehus i 2015 ble det lagt inn følgende forslag til endringer av 

arealet til Sykehusapoteket: 

- Publikumsavdeling foreslås flyttet til plan 1 ved hovedinngangen, ca. 125 m2  

- Sykehusekspedisjonen foreslås flyttet til plan 0, ca. 150 m2 

- Tilberedning av cytostatika foreslås beholdt i plan 3, ca. 30 m2 

- Tilberedning av sterile legemidler foreslås etablert i plan 0, ca. 70 m2 

Det vil si at Sjukehusapoteket foreslås plassert på til sammen fire ulike lokasjoner. Og totalt 

arealbehov for Sjukehusapoteket ble anslått til 375 m2. 

I rom- og funksjonsprogrammet er det planlagt 12 medisinrom, 11 stk med 10 m2 og 1 stk på 15 m2. 

15.12 Vurderinger i prosessen 
Arbeidsgruppa 

Arbeidsgruppen anbefaler at Sjukehusapoteket samles, og at det maksimalt er splittet på 2 

lokasjoner, og at apoteket plasseres i sykehuset slik at legemiddellogistikken blir så effektiv som 

mulig. 

 

Sjukehusapoteka Vest HH 

Konsekvenser for bemanning 

Sykehusapoteket i Førde (SiF)har 19 årsverk i dag, fordelt på publikum (PUB), sykehusekspedisjon 

(SHE), produksjonsavdeling (PRO) og farmasøytisk rådgivning (AFT). Ved å splitte opp funksjonene på 

fire ulike lokasjoner vil behovet for bemanning øke, fordi det blir vanskeligere å bruke samme person 

optimalt i ulike funksjoner hvis avstanden mellom avdelingene øker. Dette behovet er spesielt stort i 

små apotek fordi personalet er sammensatt med ulik spesialkompetanse for å kunne dekke oppgaver 

i fire avdelinger. Samme person må noen ganger dekke oppgaver i to avdelinger for at apoteket skal 

kunne levere sine forpliktelser. Driften av SiF er spesielt sårbar ved ferieavvikling og sykdom. Løsning 

for areal er med andre ord av avgjørende betydning for en rasjonell og robust drift. 

For PRO er det spesielt viktig å få all produksjon i ett lokale. Lokale må utformes slik at kontrollrom og 
personalsluse kan benyttes både til cytostatika-produksjon og annen steril produksjon. Per i dag har 
SiF kun ett lokale for cytostatika-produksjon, og det er ikke mulig med utvidelse av dette, slik 
produksjon av TPN og annen steril produksjon vil kreve.  Antatt merkostnad ved å ha delt areal for 
tilberedning er minimum 0,5 årsverk farmasøyt. Vurderinger av behov for produksjonslokaler til 
annen steril produksjon utover cytostatika er gjennomgått i kap.5. 
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Sykehusapoteket i det nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) planlegger med mulighet for 
både cytostatika-produksjon og annen sterilproduksjon i en samlet produksjonsavdeling. 
Sykehusapoteket i nye Østfold sykehus og i Bodø er også bygd slik.  

Investeringsbehov ved ulike scenarier 

Dersom skisse fra konseptplan skulle blitt sluttresultatet påfører det SiF økte driftskostnader og 

uhensiktsmessig intern logistikk mellom naturlig samarbeidende enheter. I tillegg er det sett på 

forholdet til investeringer: Dagens lokaler for cytostatika er i god stand, men kapasiteten er for lav. 

Det er behov for å oppgradere lokalene slik at man kan arbeide i to negative isolatorer, som 

medfører en vesentlig ombygging og oppgradering av ventilasjonsanlegget. Ved å samle all 

tilberedning av sterile legemidler, cytostatika og annen sterilproduksjon i nytt areal, vil man kunne 

unngå ombygging i plan 3, som likevel ikke gir en fremtidsrettet løsning. Det er utredet å samle all 

tilberedning i plan 3, men ut fra tilsendt underlag fra Sykehusbygg ser arbeidsgruppen at det ikke blir 

hensiktsmessig. Det er store begrensinger i arealets utforming. Derimot har arealet en potensiell høy 

verdi for Helse Førde til annet bruk.  

Hvis produksjonsarealet samles, kan disse to produksjonsrommene dele kontrollrom og 

personalsluse. Dermed blir det totale arealbehovet for produksjonsavdelingen mindre. Det er 

fremdeles behov for et nytt ventilasjonsanlegg, men en slipper å oppgradere anlegget på plan 3 i 

tillegg. En samlet løsning for PRO blir dermed billigere både når det gjelder investering og drift. 

Når cytostatika-produksjonen flytter fra kreftavdelingen i plan 3 er det en stor fordel for 

distribusjonen av cytostatika-kurer at det blir installert rørpostanlegg i bygget og tilgang til dette fra 

rimelig nærhet av produksjonsarealet. For en optimal effekt bør det være mulig å sende 

pasientlegemiddel til alle sengeposter og poliklinikker som kan ha behov for ferdigstilling av 

infusjoner og injeksjoner. Rørpost vil kunne benyttes til mange andre formål, og diskuteres også i 

andre arbeidsgrupper etter det vi forstår. 

Hvis det skal legges til rette for tilberedning av sterile legemidler på medisinrom i sykehuset, vil det 

medføre en ekstra investering i sikkerhetsbenker, større arealbehov og bedre ventilasjonskapasitet 

enn det er lagt opp til i prosjektet pr i dag. Om man kan samle store deler av denne tilberedningen på 

SiF kan en del av medisinrommene planlegges uten sikkerhetsbenk. Medisinrom uten tilberedning av 

sterile legemidler kan fungere godt med et areal på ca 10 m2 og kun temperaturstyring/overvåkning. 

Dette vil gi en besparelse på ca 200.000 kr pr medisinrom for Helse Førde.  

Prismodellen for legemidler som Sjukehusapotekene Vest (SAV) har avtalt med Helse Vest er todelt. 

En basispris skal dekke apotekets faste utgifter for drift av produksjonslokalene. Dette er en fast pris 

som blir fakturert til sykehusforetaket månedlig. I tillegg er det en pris pr preparat ut fra pris for 

innholdsstoff/legemiddel legemidlet og kostnad for medgått produksjonstid. Denne prismodellen 

fører til en lavere pris pr preparat jo flere preparater SiF tilbereder for Helse Førde.  

Vurderinger av arealbehov for Sjukehusapoteket 

SAV kan ikke anbefale splitting i areal slik som foreslått i konseptfasen, og ønsker at en arbeider 

videre med følgende konsept: 

Sykehusapotekets funksjoner blir samlet til en enhet på plan 1 i forlengelsen av foreslått PUB-utsalg 

(vist på tegning i vedlegg 1) Denne plasseringen ivaretar både hensynet til effektiv logistikk, 

driftsøkonomi og gir kompakte og arealeffektive apotekfunksjoner med mulighet til utvikling. 
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Plasseringen er sentral for både inneliggende og polikliniske pasienter, portører, transportører og 

sykehusets ansatte. Dette arealet ligger tett ved (over)sykehusets felles varemottak, heiser som når 

aktuelle enheter i sykehuset og ved hoved ferdselsåren for pasientene. Varerobot kan også deles 

mellom SHE og PUB, og en kan evt også vurdere lagerfunksjoner i plan 0 under SHE/PRO. Denne 

løsningen frigjør alt av dagens SiF areal til Helse Førde, og kan etableres uten at det gir utfordringer 

for dagens apotekdrift. Rask igangsettelse vil gjøre at fraflyttede areal kan inngå i Helse Førdes planer 

for rokeringsareal og senere nye permanente funksjoner.    

Det anbefales at konseptet blir testet ut i forhold til aktuell fysisk lokalisering for å se hvordan dette 

kan bli i praksis. En 3D modell (eller lignende) anbefales for å teste konseptet. Målet er å få effektiv 

utnyttelse av arealene.  SAV peker på at areal i plan 0 i forhold til varemottak og logistikk opp til SHE, 

PUB og PRO må inngå i vurderingen av arealbehovet i plan 1. 

Plassering av særlig PRO kan ha betydning for hvordan sykehuset planlegger infusjonspoliklinikker/ 

kreftbehandling/ transportsystem og løsninger for lager. Derfor tror SAV at det er viktig å fastsette 

plasseringen av apotekets tenester tidlig i prosessen.  

Vurderinger fra Sykehusbygg 

Hvis produksjonsrommene til SIF blir plassert i plan 0 er det en risiko for å ikke oppnå god kvalitet på 

produksjonsrommene. Det kan være fare for fukt som igjen gir en fare for tilstedeværelse av sopp. 

15.13 Forslag til romprogram 
Under utarbeidelsen av romprogram for apoteket ble sykehusapoteket i Møre og Romsdal og 

Sykehusapoteket i Bodø brukt som eksempel.  

Disse 2 sykehusapotekene er planlagt/bygd med større arealer enn det som er planlagt i Nye Førde 

sykehus. Teknisk rom (på ca 30 m2) for ventilasjonsaggregat som apoteket må ha er bl.a. ikke med i 

de opprinnelig planlagte arealene. 

I forslaget til romprogram for Sykehusapoteket er det foreslått 434 m2.  
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15.14  Oppsummering 
Tabell 15-2 oppsummering og anbefalinger  

Anbefalinger Videre oppfølging 

Arealene til Sjukehusapoteket  
Samles på maksimalt 2 lokasjoner: 
Det foregår en diskusjon om plassering av Sjukehusapoteket mellom Nye Førde 
Sjukehus og SAV 

Nye Førde sjukehus 

Medisinrom 
Diskusjon og beslutning angående innredning, utforming og plassering av 
medisinrom bør gjøres i den kommende prosessen til forprosjektet. Dette vil være 
en naturlig del av utformingen av arealet til døgn, poliklinikk, psykisk helsevern, 
kir/anestesi/oppvåking osv.  
 
Sykehusbygg har utarbeidet en sjekkliste for medisinrom som kan benyttes i 
utformingen av medisinrom (vedlegg 5). Det bør særlig vurderes hvilke medisinrom 
som skal tilrettelegges for tilberedning, siden det vil medføre et økt arealbehov og 
betydelige kostnader knyttet til investering og fremtidig drift. 
 

Nye Førde sjukehus 
 
 

Logistikk 
Vurderinger rundt logistikk for legemiddelforsyning bør gjøres i sammenheng med 
det øvrige arbeidet med logistikk under forprosjektet til Nye Førde sjukehus. Det 
bør sees på muligheten for å installere rørpost. 
 

Nye Førde sjukehus 

Endoser 
Helse Førde bør gradvis gå over til ikke-pasientbundne, elektronisk identifiserbare 
legemiddelpakninger. Foretaket bør forsynes eksternt av slike legemidler, slik at det 
ikke er behov for å legge til rette for egen pakkemaskin ved FSS. 
 

Legemiddelkomiteen 
i Helse Førde 

ROS-analyse 
En revisjon av legemiddelhåndteringsforskriften i 2015 innskjerpet og tydeliggjorde 
mellom annet kravene til en god internkontroll, kompetanse på tilberedning og 
tilberedningsfasiliteter på medisinrom. Det ble også innført et krav om å 
gjennomføre en ROS-analyse som grunnlag for å sikre faglig forsvarlig tilberedning i 
sykehus.  
 
Helse Førde bør gjennomføre en ROS-analyse av legemiddeltilberedningen på 
medisinrom siden dette er et lovpålagt krav. En slik analyse kan også gi viktige 
bidrag til utformingen av medisinrommene. Tilberedning av legemidler bør 
overflyttes fra medisinrom til Sjukehusapoteket der dette er mest hensiktsmessig 
for å oppfylle kravene i legemiddelhåndteringsforskriften. 
 

Seksjon for kvalitet 
og pasienttryggleik, 
Helse Førde 

 

I den videre utformingen av areal tilknyttet legemiddelforsyning bør deltakere i arbeidsgruppen 

involveres. Arbeidsgruppeleder Kristine Brix Longfellow kan kontaktes ved eventuelle spørsmål eller 

for videreformidling av kontakt.       
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15.15   Økt kostnad ved bruk av endoser                                                                                                                             
 

 

Merkostnader hvis innkjøp av maksimalt tilgjengelige endose-pakkede legemidler til Helse Førde 

fra Sjukehusapoteka Vest i perioden 2016-10 tom 2017-9. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Innkjøp til Helse Førde i 
perioden  
201610 tom 201709 

 
Antall 
pakninger 

 
Antall 
enheter 

 
Beløp eks moms 

Beløp eks 
moms hvis 
bytte til 
endose 

 
Kommentar 

Samlet innkjøp til alle 
enheter i Helse Førde 

94 468  46 929 802   

Tabletter og kapsler totalt 20 855 349 884 3 463 391  Inkluderer alle perorale 
formuleringer som er 
aktuelle for endose-
pakking. 

- Endosepakket 4 886 49 158 771 298  Industripakket 

- Ikke-endosepakket 15969 300 726 2 692 093   

Ikke-endosepakket: 
-byttbar med endose fra 
industrien 

1 626 35 995 163 155 252 873 Utgangspunkt i max AUP, 
ikke eventuell LIS-pris, som 
vil kunne gi lavere kostnad.  

- Byttbar med endose fra 
Sykehusapoteket i Skien 

5 765 162 042 631 487 1 677 312  
. 

-ikke tilgjengelig pt 8 578 102 689 1 897 451   

      

Tabletter og kapsler 
-andel av samlet innkjøp 

22,1 %  7,4 %   

      

Merkostnader hvis overgang 
til tilgjengelige 
endosepakkede enheter 

   
2,4 % 

(252873 + 
1677312) - 
(163155 + 
631487)= 

1 135 543 
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15.16  Forslag fra SAV til plantegninger 

 
 
 

 
 
Må utrede hvor mye areal og hvilken arrondering som dekker behovene best,  og som gjør at 

investeringsbehovet er lavest mulig ved gjenbruk av funksjoner- f.eks kontor, garderober, 

føringsveier for ventilasjon osv. Blå strek er kun en angivelse av aktuelt område. 

 
Samme arealet slik det er disponert i dag 
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16 Funksjonsprogram stab og støtte 

Dette funksjonsprogrammet for stab- og støttefunksjoner ved Førde Sentralsjukehus er gjennomført 

med utgangspunkt i en allerede utarbeidet konseptfaserapport «Arealplan FSS» fra 2015 og en 

rapport utarbeidet av arbeidsgruppen for stab og støtte i juni 2016; Vurdering av kontorsituasjonen 

og forslag til policy for kontorarbeidsplasser i Helse Førde, Førde sentralsjukehus (FSS). Nevnte 

arbeidsgruppe har tatt utgangspunkt i kontorpolicy utarbeidet av Helse Bergen i november 2015, 

konseptfaserapporten og Bygningsmessig utviklingsplan 2015-3030. 

I konseptfaserapporten ble det kartlagt et behov for 199 kontorarbeidsplasser for stab og støtte, og 

32 arbeidsplasser for utleieareal. Kontorbehov for klinisk personale var ikke kartlagt. Hovedmålet 

med å samle administrasjonen er å redusere innleid areal og dermed driftsutgifter. Både leiekostnad, 

fysisk avstand, kjørebehov og behov for dublerte funksjoner oppleves som lite effektivt.  

I dag er over 100 av de administrative kontorarbeidsplassene ved FSS plassert i leide lokaler, blant 

annet ved Førdegården i Førde sentrum. 

Arbeidsgruppen for stab og støtte legger vekt på at administrative kontorfunksjoner bør flyttes ut av 

sentralblokka (hovedblokka) for å frigjøre sentralblokka til mer sentrale oppgaver. Behovet for 

kontorarbeidsplasser skal løses med en kombinasjon av cellekontor og teamkontor.  

Romprogrammet utarbeidet av Sykehusbygg bygger på arbeidsgruppens anbefalinger og 

romstandarder som Sykehusbygg benytter. 

16.1 Aktivitets- og kapasitetsanalyser 
 

En arbeidsgruppe fra Helse Førde har stått for opptelling av antall ansatte og beregning av behov for 

kontorplasser ved FSS. Følgende tekst og tabeller er utarbeidet av arbeidsgruppen og er brukt som 

underlag for romprogram utarbeidet av Sykehusbygg HF: 

 Tabell 16 – 1. Stab og støtte (utanom plan 0) 

Eining  Einekontor Felleskontor Sum 

HR 25 19 44 

Pasientreiser 5 6 11 

Økonomi 5 9 14 

IKT 2 3 5 

Føretakssekretariatet 5 4 9 

Kommunikasjonsavdelinga 0 4 4 

Drift og eigedom 9 0 9 

Fag og utvikling 62 3 65 

Andre* 11 0 11 

Sum Stab og støtte 124 48 172 

* Inkluderar mellom anna klinikkdirektørar og kontrollarar 
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Tabell 16-2 Forskning – undervisning , Høgskulen på Vestlandet 

Eining  Einekontor Felleskontor Sum 

Forsking, undervisning og administrasjon 10 10 20 

 

Tabell 16- 3 medisiner studenter, Universitetet i Bergen 

Eining  Einekontor Felleskontor Sum 

Medisinerstudenter u/lisens     9 

 

Tabell 16 – 3. Legar som kan ha tilgang til kontorarbeidsplass utanfor den daglege drifta 

Kvinneklinikken, OL   8 

Kvinneklinikken, LIS   6 

Kirurgisk avdeling, OL   9 

Kirurgisk avdeling, LIS   6 

Kirurgisk avdeling, TL   9 

Ortopedisk avdeling, OL   8 

Ortopedisk avdeling, LIS   7 

Ortopedisk avdeling, TL   6 

Akuttmedisinsk avdeling, OL   15 

Akuttmedisinsk avdeling, LIS   6 

Medisinsk avdeling, OL   14 

Medisinsk avdeling, LIS   10 

Medisinsk avdeling, TL   8 

Barneavdelinga, OL   8 

Barneavdelinga, LIS   6 

Nevrologisk avdeling, OL   6 

Nevrologisk avdeling, LIS   6 

Kreftavdelinga, OL   7 

Kreftavdelinga, LIS   4 

Sum legar FSS     149 
 

Kommentar: Ein føresetnad for tabellen ovanfor er at kontorbehovet til legar som har arbeidsplassen 

knytt til eit bestemt funksjon på sjukehuset blir ivareteke i romprogrammet til denne funksjonen. Til 

dømes er det vurdert at kontorbehovet til legane i Avdeling for patologi burde dekkas i 

romprogrammet til laboratoria. (Tabellen ovanfor er ikkje kvalitetssikra av einingane. Dette vil bli 

gjort når romprogrammet for dei øvrige funksjonane som poliklinikk og operasjon er klare). 
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Tabell 16-4. Avdelingssjefar som kan ha kontorarbeidsplass utanfor den daglege drifta 

Avdelingssjef, ANRR   1 

Avdelingssjef, Gyn. Legar   1 

Avdelingssjef, Kir. Legar   1 

Avdelingssjef, Ort. Legar   1 

Avdelingssjef, AAM   1 

Avdelingssjef, Kreft   1 

Avdelingssjef, Medisin   1 

Avdelingssjef, Pediatri   1 

Sum avdelingssjefar     8 

 

Kommentar: I tabellen er avdelingssjefar som ein trur at i mindre grad deltek i direkte 

pasientbehandling og dermed kan ha kontorplass utanfor den daglege drifta. (Tabellen ovanfor er 

ikkje kvalitetssikra av einingane. Dette vil bli gjort når romprogrammet for dei øvrige funksjonane 

som poliklinikk og operasjon er klare). 

Tabell 16- 5. Totalt kontorbehov ved FSS 

Sum     358 
 

Tabell 16-5. Variasjon i dekningsgrader og feilmargin på totalt behov 

Dekningsgrad/feilmargin 80 % 90 % 100 % 

20 % 344 387 430 

0 % 286 322 358 

-20 % 229 258 286 

*Dekningsgrad vannrett, feilmargin loddrett    

    
Tabell 16-6.  Ulike dekningsgrader for Stab og støtte og legar 
   
Stab og støtte/Legar 80 % 90 % 100 % 

50 % 212 229 247 

75 % 249 267 284 

100 % 287 304 321 

*Stab og støtte vannrett, legar loddrett 
    
 
Tabell 21 Kontorbehov øvrige 

 
    
Kontorbehov øvrige 37   

 

Kommentar: I anslaget som seier at 358 personar har behov for kontorplass ved Førde 

sentralssjukehus kan det være feil i berekningane. Kontorbehovet til fleire av gruppene vil heller ikkje 

være samtidig, slik at ved ein fleksibel bruk av kontorplassar kan planlegge for ein lågare 

dekningsgrad enn 100%. Ut frå matrisene ovanfor kan det sjå ut til at kontorbehovet som ikkje blir 

dekka i romprogrammet for andre funksjonar kan ligge rundt 300. 

Romprogrammet utarbeidet av Sykehusbygg HF er utarbeidet på bakgrunn av tallene levert av FSS.   
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16.2 Driftskonsepter og funksjonsbeskrivelser 

Forutsetninger fra konseptfasen 

I den innledende fasen i konseptfasen, ble det lagt inn en svært høy ombyggingsfaktor for å kunne 
utnytte arealet i eksisterende bygg for psykisk helsevern til voksne til kontorer. 
Konseptfaserapporten anbefalte derimot en lavere ombygningsgrad for å redusere kostnadene. En 
fikk da plass til 170 arbeidsplasser, ett møtesenter med 3 store møterom og 32 rom til 
pasienthotellet i eksisterende psykiatribygg for voksne.   
 

Forutsetninger for videre planlegging 

Sykehusene har de senere årene endret virksomheten betydelig ved reduksjon i liggetid, og derav 

behov for rask beslutningskompetanse nært sengeområdene. Det er også økt poliklinisk aktivitet og 

dagbehandling. Antall studenter som personell i opplæringsstillinger øker. Samhandling eksternt øker 

behov for tilgjengelig veiledningskompetanse fra spesialisthelsetjenesten. Disse faktorene gir behov 

for tilgang på kontorplasser, men ikke nødvendigvis private plasser.  

I kontorområdene skal det være fokus på arbeidsplassløsninger som tilrettelegger for rasjonelle 

arbeidsprosesser, god informasjonsflyt, erfaringsdeling og bistand og støtte. Det er behov for flere 

typer arbeidsplasser og god fleksibilitet til å endre og tilpasse funksjonen mot en stadig skiftende 

sammensetning av personell. 

Ved FSS skal kliniske kontorarbeidsplasser i stor grad ligge i eller nær kliniske funksjoner. Plassering 

av kontorer og støtterom som møterom bør være slik at de ligger i yttersone av kliniske areal nær 

heis og trapp for å unngå gjennomgang i kliniske arealer. Det planlegges med i hovedsak tre 

kategorier arbeidsplasser: 

 Kontorplasser – klinikknære arbeidsplasser 

Dette er faste arbeidsplasser for klinikkledelse, leger, behandlere, og annet personell tilknyttet 

klinikkene med behov for kontorarbeidsplass. Dette er arbeidsplasser som ikke må være i direkte 

tilknytning til klinikkene. Antall og areal er beregnet i HFP ut i fra type stilling.  

 Kontorplasser i kliniske arealer 

Faste kontorarbeidsplasser direkte i klinikkene som for eksempel ekspedisjoner og egne kontorer 

for ledere i den daglige kliniske driften, blant annet avdelingssykepleier. Disse plassene går ikke 

av kontorarealet men programmeres i funksjonsarealet for hver funksjon (sengeposter, 

poliklinikker osv.). 

 

 Tverrfaglige ikke-faste kontorarbeidsplasser 

Dette er ikke-faste arbeidsplasser som kan benyttes tverrfaglig som til-og-fra arbeidsplasser eller 

baser for sykepleiere/miljøpersonalet for kortvarig kontorarbeid. Disse programmeres også i 

funksjonsarealet til hver funksjon. For eksempel arbeidsstasjoner i kliniske områder. 

 

I videre planlegging, må det vurderes om noe av kontorarealet programmert i romprogram for Stab 

og støtte bør flyttes ut i kliniske arealer. 
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Kontorarbeidsplasser i somatiske poliklinikker  

I rapporten fra idéfasen for prosjektet er det lagt stor vekt på sambruk, dette gjelder både 

konsultasjons/behandlingsrom og kontorarbeidsplasser.  Dette er i tråd med arbeidsgruppens forslag 

til generelle prinsipper for kontorarbeidsplasser, som bør legges til grunn i arbeidet med en ny 

poliklinikk i Sentralblokken. 

Mange av de faggruppene som er tilknyttet poliklinikkvirksomheten, vil bare være til stede i dette 

miljøet deler av sin arbeidstid, andre steder vil kunne være sengeområder, operasjon ol. De vil ha 

tilgang på kontorarbeidsplasser andre steder. 

På tilsvarende måte som på en sengepost vil det være ledere og andre medarbeidere som har hele 

sin arbeidsdag knyttet til poliklinikken for eksempel fagområdet øye, revmatologi mfl. Graden av 

sambruk og behovet for enekontor må vurderes i forhold til dette. Der poliklinikkene er organiserte 

avdelingsvis, vil de foreslåtte kontorløsningene for de ulike faggruppene på sengeposter i hovedsak 

også kunne benyttes for poliklinikker.   

 

Romtyper  

Arbeidsmiljøloven AML§ 4-1 (1) gir en del krav til utforming av arbeidsplasser. Blant annet skal 

arbeidsplassen være tilpasset den enkelte arbeidstaker og arbeidssituasjon. Kontor / 

dataarbeidsplasser har krav til areal 6m2 pr. fast ansatt, dagslys, tilstrekkelig ventilasjon med mer. 

Type kontorløsning og tildeling av disse bør velges på bakgrunn av hvilke typer arbeidsoppgaver som 

skal utføres og hvem som skal utføre de. Det er viktig å legge til grunn at arbeidstakere har ulike 

tålegrenser i forhold til støy, temperatur og avskjerming. 

Viktige moment ved utforming av kontorløsning:  

• Behov for faste arbeidsplasser eller fleksible arbeidsplasser 

• Konsentrasjonsarbeid 

• Krevende telefonsamtaler 

• Krav til konfidensialitet/ taushetsplikt 

• Behov for samarbeid og informasjonsflyt 

• Kunnskapsdeling 

• Opplæring 

• Behov for individuell tilrettelegging 

Alle kontorarbeidsplasser i Helse Førde skal være tilrettelagt for flerbruk. I dette ligger det at en ledig 

kontorarbeidsplass må kunne benyttes av ulike medarbeidere til ulike tider. I noen arbeidssituasjoner 

vil dette bety at medarbeiderne ikke har fast tildelte kontorarbeidsplasser, men er sikret tilgang til 

hensiktsmessige kontorfasiliteter. I andre funksjoner betyr det at ulike medarbeidere bruker samme 

kontorarbeidsplass i løpet av døgnet, uken eller året. Dette betyr at kontorarbeidsplassene i størst 

mulig grad må være basert på standardiserte utforminger. 

 

Alle LIS- og turnusleger får plass i teamkontor med en kontordekning på ca. 45%, da legene har mye 

arbeid i klinikk og ikke nødvendigvis vil benytte seg av kontorplassene i samtidighet. Det vil i tillegg 

være tverrfaglige arbeidsplasser i klinikkarealet.  
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Overleger har «fast plass». Det vi si at det planlegges en arbeidsplass pr overlege, hvorav litt i 

overkant av 50% planlegges som cellekontor, mens i underkant av 50% planlegges som plasser i 

teamkontor. Dette fordi det er svært forskjellig hvor mye tid ulike faggrupper bruker på et kontor.  

 

Cellekontor 

Arbeidsplass i små rom for en person eller to personer når arbeidsoppgavene tilsier dette, som for 

eksempel avdelingssjefer utenfor det kliniske arealet. Skrivebord, skap og hyllesystem og tilrettelagt 

for samtaler med 1 til 2 besøkende. 

Blant annet vil det være aktuelt å planlegge med et cellekontor til stedlig leder i det kliniske arealet 

med plass til samtaler med medarbeidere. 

 

Ledere med personalansvar har mange av de samme oppgavene som sine medarbeidere, men vil 

oftere ha behov for samtaler/møter med 1-2 personer, noen av disse skjermet for innsyn/overhøring. 

Arbeidsgruppen mener at dette ikke innebærer et absolutt krav om eget kontor for ledere, men at 

dette også må kunne vurderes. Dersom ledere skal ha eget kontor, vil et kontor på 8-9 kvm normalt 

være tilstrekkelig, da er behovet for samtaler/møter med 1-2 personer ivaretatt. Dersom ledere har 

behov for større møter, gir det en bedre utnyttelse av arealet å etablere separate møterom for dette, 

som kan benyttes av flere. Ved nybygg og ombygginger bør derfor dette legges til grunn.  

Dagens situasjon er at mange av lederkontorene er dimensjonert for å ha relativt store møter på 

kontoret.  En effektiv utnyttelse av eksisterende kontorarealer tilsier at slike kontorer må kunne 

benyttes som møterom.  

 

Teamkontor  

Grupperte arbeidsplasser fra 3 til 10 personer samlet i et rom. Inneholder skrivebord, låsbare skap, 

hyllesystem, skjermvegger, grønne planter og annen hensiktsmessig innredning som også bidrar til å 

skape skille mellom arbeidsplassene. 

 

Arbeidsstasjoner eller tverrfaglige kontorplasser 

Ikke-fast kontorarbeidsplass for kortvarig arbeid ved skjerm. Registrering i journal, oppslag, 

overvåking etc. Plassert sentralt i klinisk areal hvor personalet går til og fra. 

 

Ekspedisjoner 

Faste og delvis faste arbeidsplasser ved henvendelsespunkt. Ofte med skranke. Utadrettede og 

interne arbeidsplasser adskilles i soner. Henvendelsespunkt skal være universelt utformet og 

utformingen skal ivareta arbeidsplassene med hensyn til støy, trekk, inneklima og sikkerhet. Eventuell 

venteplass må plasseres med hensyn til konfidensialitet. 

 

Andre støtterom 

Stillerom 

I tilknytning til teamkontor skal det være en andel stillerom spesielt egnet til å ta konfidensielle 

samtaler i telefon eller mellom personell. 

Print/Kopirom 

Lukket rom med printer og kopimaskin samt lagring av diverse rekvisita. Skjermet for støy mot 



SYKEHUSBYGG 

Side 115 av 123 
 

 

arbeidsplassene. 

Åpen møteplass 

I et kontorområde kan det etableres soner som både sosiale og faglige samlingspunkter som ligger 

noe skjermet fra arbeidsarealene gjerne i nærheten av kaffestasjon/minikjøkken.  Møbleres med 

sittegrupper. 

Minikjøkken 

Enkel kjøkkenløsning med kum, lite kjøleskap og stillegående oppvaskmaskin. Skap for noe 

oppbevaring. 

Møterom 

Til et kontorområde tilhører et standard møterom beregnet på 10-12 personer. Alle møterom 

utstyres med AV-løsninger og noen utstyres med videokonferanse til felles bruk i bygget. 

Felles for FSS skal det være noen større møterom plassert mer sentralt i bygget. 

De fleste møterom tas fra kontorarealet tildelt i HFP. Unntak er møterom som en spesifikk funksjon 

slik at de ikke kan brukes utenfor arealet. (Eksempelvis beredskapsrom, bildedemonstrasjonsrom 

etc.) 

 

Helsefremmende arbeidsplass 

Helse Førde har som mål å være en helsefremmende arbeidsplass. Dette innebærer blant annet at 

det nye sykehuset skal stimulere til aktivitet for ansatte. Trapp bør plasseres ved siden av heis, 

sentralt plassert når de ansatte skal forflytte seg til/fra garderobe, kantine med mer. God 

ventilasjon/lite gjenklang/akustikk. Gode dusj- og garderobeforhold, aktivitet til/fra arbeid for 

eksempel med gode sykkelstier og sykkelparkeringer under tak (noen med el-ladning), overvåket, 

med nærhet til garderobe/personalinnganger. Garderober som utover det å oppfylle gjeldende krav, 

gir plass til aktivitetsutstyr (sykkelhjelm og tørke av ytterklær). 

Personalgarderober skal dimensjoneres slik at alle ansatte har mulighet for å skifte tøy og dusje. Alle 

ansatte skal ha tilgang til garderobeskap i felles garderober. Det skal være atskilte garderober for 

menn og kvinner med tilstrekkelig plass for oppheng tøy, låsbart, tilstrekkelig plass til å skifte, speil, 

nødvendig antall sitteplasser og ventilasjon. 

Personalet skal også ha mulighet til oppbevaring av verdisaker mens de er på jobb slik at i hver enhet 

skal det planlegges med små låsbare oppbevaringsskap. 

Gravide og ammende skal ha mulighet for å legge seg ned og hvile under egnede forhold. 

For personell med lange vakter skal det være mulighet for hvile gjennom vakten. Det avsettes areal til 

hvilerom. 

 

Pasientservice 

Universell utforming for pasienter og ansatte: 

FSS skal være enkelt tilgjengelig for alle, og det skal tilstrebes å oppnå universell utforming for 

pasienter og ansatte. Teknisk forskrift gir klare føringer for dette og innebærer at valgte 
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hovedløsninger skal være tilgjengelige for bevegelseshemmede, syns- og hørselshemmede, personer 

med nedsatt orienteringsevne og astma/allergi.  

Pasientservice 

Det skal legges til rette for servicerelaterte funksjoner som: 

 Resepsjons- og informasjonstilbud  

 Helseressurssenter / Læring og mestring  

 Areal til brukerorganisasjoner 

 Utleieareal som for eksempel kiosk eller lignende  

 I tillegg Prestetjeneste og multikulturelle tilbud til både ansatte og pasienter/besøkende 

 

Resepsjon  

Sentralt i sykehuset synlig og tilgjengelig ved hovedinngang skal det plasseres en resepsjon. Denne 

skal betjene alle generelle henvendelser for hele sykehuset. Kontorplasser for sentralbord 

samlokaliseres og legger til rette for jobbrotasjon. I tillegg skal resepsjonen være knutepunkt for alle 

pasientservicetjenestene. Henvendelsespunkt skal være universelt utformet og utformingen skal 

ivareta arbeidsplassene med hensyn til støy, trekk, inneklima og sikkerhet. 

Lærings- og mestringssenteret (LMS) 

I samarbeid med brukere og helsepersonell utvikler LMS læringstilbud til pasienter med langvarig 

sjukdom, og deres pårørende. Det jobbes også med samhandling med kommuner innen læring og 

mestring og overfører helsepedagogisk kompetanse til helsepersonell. I tillegg ønsker lærings- og 

mestringssenteret å være et møtested mellom fagpersoner og brukere. Deler av denne aktiviteten 

holder i dag til i leide arealer i nærheten av sykehuset. 

 

Brukerorganisasjonene 

Brukerorganisasjonene driver likemannsarbeid, har informasjonsmateriell og har oversikt over 

brukerorganisasjoner og kurstilbud. Ved møter og arrangementer på kveldstid kan organisasjonene 

benytte seg av eksisterende kurs- og undervisningsrom i Lærings- og mestringssenteret. Per i dag har 

ikke brukerorganisasjonene eget kontor. Dette er ikke med i romprogrammet, men bør vurderes da 

det påpekes av arbeidsgruppen at dette vil kunne være en fordel i fremtiden.  

Prestetjeneste 

Pasienter, pårørende og ansatte i sykehuset har behov for og rettigheter til å bli møtt og sett som 

hele mennesker. Tro og livssyn er for mange en viktig faktor for å mestre sykdom. Tilrettelegging for 

religionsutøvelse i helseinstitusjoner grunner i en helhetlig omsorg for pasientene, inkludert 

ivaretakelse av eksistensielle og åndelige behov. Det finnes ikke et seremonielt rom sentralt i 

sykehuset i dag, men sykehuset har et kapell som hovedsakelig brukes til bårekapell på grunn av en 

perifer plassering.  

 

Undervisning og forskning 

Det skal legges til rette for at ansatte og studenter kan undervises som en del av den kliniske 

virksomheten. Det vil si at det i dimensjoneringen av rom for pasientbehandling også må tas hensyn 

til at det vil kunne foregå opplæring/undervisning. 

I tillegg avsettes egne arealer tett på, og felles med, klinikk til undervisning i grupper, tverrfaglig 
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samarbeid og annen møtevirksomhet. 

 

Forsking og utdanning/kompetanseutvikling er lovpålagte oppgaver i spesialisthelsetjenesten.  

Framtidas spesialisthelsetjeneste vil i enda større grad enn i dag være avhengig av at det kontinuerlig 

drives aktiv forskings-, utvikling – og kompetanseheving i alle ledd i organisasjonen. Framtida vil være 

preget av at forsking/innovasjon og klinisk behandling går hånd i hånd – som betyr at det vil være like 

naturlig å tenke forsking og kompetansetilegning som det vil være å drive klinisk behandling. Forsking 

viser også at de i spesialisthelsetjenesten som driver aktiv forsking kan viser til både bedre kvalitet i 

pasientbehandlingen og til bedre effektivitet. 

Helseregionen og de store universitetssykehusene vil bli motoren i undervisning, forskning og 

innovasjon. Det er derfra lokal- og sentralsykehusene henter sin kompetanse. Mye undervisning vil 

foregå utenfor klasserommet/forelesningssalen. Mye vil bli e-læring og den kommer fra hele verden. 

Forskning foregår stadig mer sømløs mellom personer og grupperinger hvor som helst i verden. 

  

Forskning 

Dagens forskere er ute i operasjonsrommet/klinikken eller i dialog med forskere internasjonalt. Det 

er mindre kontor og lab-arbeid. Tverrfaglighet i kontorområdene blir viktig. Møtes, diskutere, 

diskutere forskningsprosjekt, fag. Innovasjon skjer her.  

 

Undervisning 

Auditorium ved FSS er fredet og blir liggende slik det er i dag. Dette brukes for å kunne samle store 

deler av organisasjonen for informasjonsutveksling, undervisning og faglige- og sosiale 

arrangementer.  

Det skal legges til rette for at studentene kan undervises som en del av den kliniske virksomheten. 

Det vil si at det i dimensjoneringen av rom til pasientbehandling også må tas hensyn til at det vil være 

studenter tilstede. I tillegg benyttes egne arealer tett på, og felles med, klinikk til undervisning i 

grupper. Undervisningsrom må ha infrastruktur slik at de også kan benyttes til datalab.  

Det er fagbibliotek ved FSS i dag. Fagbibliotektjeneste er i endring ved at det meste av faglitteratur 

etter hvert blir elektronisk. Bibliotektjeneste vil i hovedsak bistå ansatte med å søke opp relevant 

litteratur, forskningsrapporter etc.  

 

Simulering, innovasjon og opplæring 

Areal til ferdighetstrening/simulering inngår ikke i romprogrammet, da det er satt av areal til denne 

funksjonen i Bygg Aust.  

 

Turnusleger og studenter 

Turnuslegene kommer i 2 puljer og tilsvarer ca. 23 turnusleger pr. periode.  

Hvert år er det opp mot 120 studenter fra høgskolene og universitet i regionen i praksis ved 

sykehusene i Helse Førde samtidig.  

Behovet for garderobeplasser til studenter er medregnet i totalt behovet ved Førde sentralsjukehus. 
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Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn Romspesifikasjon Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

Opphold somatikk

1A.9

Arbeidsstasjon 16 18 288

Ca en pr 7-9 pasientrom. Åpen i front med lukket område for dokumentasjon og samtaler. 

Kan evt gå  ned på areal her - stor arb.stasjon for 7 senger.

Sengerom Standard 110 16 1760

WC/dusj Standard 110 5 550

Sengerom Kontaktsmitte 4 16 64 1 pr sengeområde.

Forrom Kontaktsmitte 4 3 12 1 pr sengeområde. 

WC/dusj Kontaktsmitte 4 7 28 1 pr sengeområde. Med dekontaminator.

WC Personal 4 2 8 1 pr sengeområde.

HC/WC Personal 2 5 10 0,5 pr sengeområde.

HC/WC Besøkende 4 5 20 1 pr sengeområde.

Medisinrom 4 10 40 1 pr sengeområde. 

Lager Avfall 4 8 32 1 pr sengeområde.

Lager Utstyr 4 20 80 1 pr sengeområde. Kan deles i nisjer- og oppstillingsplasser.

Lager Rent 16 2 32 Forbrukslager skap/desentralt i hver arbeidsstasjon. Nisjer med lukkede dører.

Lager Tøy 16 2 32 Forbrukslager skap/desentralt i hver arbeidsstasjon. Nisjer med lukkede dører.

Opphold Spiserom pasienter 4 18 72 1 pr sengeområde.

Kjøkken 4 10 40 1 pr sengeområde. Tilknyttet spiserom for pasienter.

Kjøkken Tekjøkken 4 5 20 1 pr sengeområde. Til personal. 

Desinfeksjonsrom 4 20 80 1 pr sengeområde. Ren og uren side.

Arbeidsplass Kontor 4 9 36 1 pr sengeområde (leder)

Arbeidsplass Kontor 4 9 0 1 pr sengeområde (fagsykepleier). Areal fra undervisning/kontorprogram (stab og støtte)

Arbeidsrom Tverrfaglig 12 15 180 Fleksible rom til pause, møter o.l.

Undervisning Gruppe 4 10 40

Møterom 4 20 0 Areal fra undervisning/kontorprogram (stab og støtte)

Samtale 4 10 40 1 pr sengeområde.

Sum 3464 Arealstandard: 114 senger x 30 kvm = 3420 kvm. 

ArealRombenevnelse

Normalsengeområde: 4 sengeområder med 24 - 30 senger (14 tun med 7 senger + 2 tun med 8 senger = 114 senger)



Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn Romspesifikasjon Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

Pasientservice

7.4

Arbeidsstasjon 1 16 16 Arbeidsstasjon/resepsjon

Sengerom Pasienthotell/sykehotell 40 16 640

WC/dusj 30 5 150

WC/dusj UU 10 7 70 Med stellebord (barsel)

WC Personal 1 2 2

WCHC Personal og besøkende 1 5 5

Lager Avfall 1 8 8

Lager Utstyr 1 20 20 Kan deles i nisjer- og oppstillingsplasser

Lager Rent 4 2 8 Nisjer med lukkede dører

Lager Tøy 4 2 8 Nisjer med lukkede dører

Vaskerom 1 8 8 Til babysenger, div utstyr

Avfall 1 8 8

Kjøkken 2 10 20

Opphold 2 20 40

Delsum 1003 Arealstandard: 27kvm x 40rom = 1080kvm

Rombenevnelse Areal

Overnatting



Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn

Romspesifikasjo

n Antall Per rom/pl. Sum Adm. Arb.plasser Bemerkning

Opphold Somatikk

1A.8 Neonatal intensiv

1A.1 Barnesengeområde

Pasientrom Familierom 9 20 180 1 til kontaktsmitte. 

WC/dusj 8 5 40 Med stellebord.

WC/dusj HC 1 6 6 Med dekontaminator til kontaktsmitte. 

Forrom 1 3 3 Forrom med vask

Undersøkelse/behandling 1 20 20 Mottaksrom. Felles nyfødt/barn.

Kontor 1 9 9

Kontor 0 9 0 Programmert i kontorareal

Arbeidsstasjon 1 16 16

Åpent i forkant med visuell kontakt til pasientrom. Lukket del for 

dokumentasjon.

Lager Rent 1 10 10 Kombinert med tøylager. Sterile varer i lukkede skap.

Lager Utstyr 1 10 10

Delsum 294

1A.4 Føde/barsel

Føderom 2 24 48

WC/dusj HC 2 8 16

Føderom 1 30 30 Med badekar. 

WC/dusj HC 1 8 8

Sengerom 9 20 180

Barsel/gyn. Familierom. Inkl 1 til kontaktsmitte. Samlokaliseres med 

barneavd. for sambruk med barn/nyfødt.

WC/dusj 5 5 25

Forrom 1 3 3 Forrom med vask

WC/dusj HC 1 6 6 Med dekontaminator til kontaktsmitte. 

Undersøkelse behandling 1 16 16 Mottak gyn/fødepas.

WC/dusj 1 5 5

Kontor 1 9 9

Kontor 0 9 0 Programmert i kontorareal

Arbeidsstasjon 1 18 18 Åpnet i forkant. Lukket del for dokumentasjon.

Lager Rent 1 10 10 I nærheten av arbeidsstasjon. Sterile varer i lukkede skap.

Lager Utstyr 1 20 20

Delsum 394

Felles alle enheter

Opphold Spiserom 1 20 20 For pasienter (barn). Deles inn i spis og lek

Opphold Spiserom 1 15 15 For pårørende (foreldre). Inkl. tekjøkken.

Opphold Spiserom 1 10 10 (For barsel)

Kjøkken 1 10 10 For pasienter

Samtale 1 10 10 Skolerom/oppholdsrom ungdom/samtalerom

Undersøkelse behandling 1 16 16 Asfyksirom

Medisin 1 15 15 Felles KK og barn

Desinfeksjon 1 15 15

Arbeidsrom Tverrfaglig grupperom 2 15 30 Fleksible rom til pause, dokumentasjon, møter o.l.

Tekjøkken 1 5 5 For personal

Møte 1 20 0 Programmert i kontorareal.

WC Personal 2 2 4

WCHC 1 5 5 Besøkende

Melkekjøkken 1 10 10

Delsum 165

Totalt 853 Arealramme = 820kvm

Rombenevnelse Areal



Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn

Romspesifikasjo

n Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

2A Undersøkelse og behandling Somatikk

2A.9 OPERASJON

Operasjon 7 50 350 3 dagkirurgi, 4 elektive og 1 ØH

Operasjon 1 60 60 til robotkirugi

Forberedelse steril oppdekning 4 20 80 Steril oppdekning, 1 rom felles mellom 2 stuer. NB: beredskapsstue må ha asfyksirom

Kir håndvask 6 2 12 Mellom 2 stuer + spesialrom

behandling spesialrom 2 40 80  ECTbehandling. Tilknyttet wc- ventesone

Behandling spesialrom 1 30 30

Oppstillingsplass Seng 10 2 20 Seng, mens pas er til operasjon

Forberdelse 1 10 10 tilknyttet spesialrom, mottak av pasient.

Forberedelse Operasjon 1 30 30 Mottak av pasient, forberdelse til opr. Stabilisering Eks iv beh

Lager Utstyr 2 20 40

Lager Avfall 1 8 8

Lager Sterilt 1 60 60 Størrelse avhengig av lokalisering av sterilsentralen

Lager utstyr 1 20 20 tilknyttet spesialrom

Oppstillingsplass Bordtopper 1 10 10

Oppstillingsplass Akuttralle 1 2 2

Medisinrom 1 10 10

Diktering 4 3 12

Kontor 2 9 18

Arbeidsrom Teamkontor 2 18 36 Tverrfaglige arbeidsplasser

Grupperom 1 10 10

Møterom 1 20 20 areal fra stab støtte

Pause 1 30 30 Kun for grønn sone

Tekjøkken 1 5 5 En del av pauserommet

Desinfeksjonsrom 1 10 10 Avhengig av lokalisering av sterilsentralen

Autoklave 1 10 10 Avhengig av lokalisering av sterilsentralen

Laboratorie Preparat 1 10 10

Rengjøring Vaskerom 1 10 10 Moppeoppstilling m.m

Garderobe Dame 1 10 10 Kun fra hvit til grønn beklednig?

Garderobe Herre 1 10 10 Kun fra hvit til grønn beklednig?

Sluse Garderobe 1 10 10

Dusj 2 5 10 Ved tilsøling av blod etc

WC Personalet 2 2 4

WC Pasient 1 5 5 tilknyttet spesialrom

WC Pasient 1 5 5 operasjon

Totalt 1047 Arealstandard 8X110 = 880, spes rom 3x50= 150 totalt 1030

Rombenevnelse Areal



Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn Romspesifikasjon Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

2A Undersøkelse og behandling Somatikk

2.A.7 Oppvåkning

Ventearel 1 20 20 Dagkirurgi og sammedagkirurgi

Ventearel Garderobe 1 20 20 Ant personer i samtidighet? Skiftebåser, garderobeskap

WC WCHC 3 5 15

Overvåkingsplass Dagplass-hvileplass 12 6 72 2 pr dagkir.stue 3 stuer+ 3 spesialrom Hvilestoler.

Overvåkingsplass 10 10 100 1,5 pr op.stue inkl ensengsrom. Med håndvask, både dagkir og inneliggende

Overvåkingsplass Ensengsrom 2 12 24 Ensengsrom, smitte eller behov for skjerming. Felles ressurs for dagkir og elektive

WC WCHC 2 5 10 Tilknyttet ensengsrom

Tekjøkken 1 5 5 Tilknyttet venteareal

Undersøkelsesrom 2 16 32 Mottak, samtale, forberedelse

Samtalerom 1 10 10

Arbeidsstasjon 2 18 36 Visuell kontakt til overvåkingsplassene (Kombinert ekspedisjon for dagkir)

Pause 1 20 20

Kontor 2 9 18

Arbeidsplass Teamkontor 2 18 36 Tverrfaglig arbeidsplass

Oppstillingsplass Akuttvogn 1 2 2

WC 2 2 4 Personal

Medisin 1 10 10 Felles for dagkir og elektive. Holder med låsbar enhet i arbeidsstasjon for dagkir.

Desinfeksjonsrom 1 10 10

Lager Utstyr 1 10 10

Lager Rent 2 5 10 Nær arbeidsstasjon,rene forbruksvarer og væskelager. Kan være lukkede skap i korridor.

Avfallsrom 1 8 8

Totalt 345

Rombenevnelse Areal



Hovedfunksjon Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn Romspesifikasjon Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

2A Undersøkelse og behandling Somatikk

1A.6 Intensiv

Sengerom Intensiv 5 25 125

WC WCHC 1 5 5

Sengerom Luftsmitteisolat 1 25 25 Luftsmitte

Sluse Luftsmitteisolat 1 10 10 Luftsmitte

WC WCHC 1 10 10 Luftsmitte med dekontaminator

Teknisk rom Til luftsmitteisolat 1 0 0 Størrelse vurderes av teknikk

Delsum intensiv 175

1 A.12 Tung overvåkning

Sengerom Tung overvåking 10 16 160

WC WCHC 10 5 50

Sengerom Kontaktsmitte 1 16 16

Forrom Kontaktsmitte 1 3 3

Sanitær Kontaktsmitte 1 5 5 Med dekontaminator

Delsum tung overvåkning 234

Fellesfunksjoner intensiv og tung overvåking

Arbeidsstasjon 2 18 36 Åpen og lukket del. Visuell kontakt til pasientrommene

Arbeidsplass Team 1 18 18 Tverrfaglig dokumentasjonsplass

Arbeidsplass Kontor 2 9 18

Møterom 1 20 20

Medisinrom 1 10 10

Desinfeksjonsrom 1 10 10

Avfall 1 8 8

Lager Utstyr 2 20 40

Lager Rent 2 10 20

Oppstillingsplass Akuttralle 1 2 2

Oppstillingsplass Blodgass 1 2 2 Felles med opr?

Pause 1 20 20

Tekjøkken 1 5 5 Tilknyttet pauserom

Kjøkken Pasienter 1 10 10

WC Personale 2 2 4

Samtalerom 1 10 10

Venteplass 1 10 10 Pårørende, utenfor sonen

Delsum fellesfunksjoner 243

Totalt 652

Rombenevnelse Areal



Hovedfunksjon Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn Romspesifikasjon Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

4 Ikke -medisinsk service

4.13 Sterilsentral

Autoklavering 1 75

Avfall 1 8

Dekontaminering 1 80 mottak av urent sirkulasjonsgods. Spyling av instrumneter m.m

Garderobe 1 10

Kontrollrom 1 10

Lager 1 50 kan deles i flere rom

Lager Instrument 1 5

Lager Sterilt 1 50

oppstillingsplass Vogner 1 10

Pakkerom 1 60

Renhold 1 5

Kontor 1 9

Pause 1 10

Sluse vare sterilt 1 18

Sluse vare urent 1 18

Vaskerom 1 10

WC/dusj, Personal 1 5

WC/dusj, Personal 1 5

Sum 438

Rombenevnelse Areal



Hovedfunksjon Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn Romspesifikasjon Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

2A Undersøkelse og behandling, somatikk

2A.10 Poliklinikk

Undersøkelse 76 16 1216

Ekspedisjon 1 20 20

Samtale 11 10 110 1 pr 7 rom

Arbeidsstasjon 11 18 198 1 pr 7 rom. 

Venteplass 11 10 110

1 pr 7 rom- benyttes også av pas som skal til spesialrommene i 

poliklinikken

Oppstillingsplass Traller 11 5 55

Kontor Teamkontor 6 18 108 1 pr 14 rom (6kvm pr faste arbeidsplass.)

Kontor 6 9 54

Kontorer nødvendig for daglig drift - andre kontorer er 

programmert i stab og støtte.

Lager Utstyr 6 20 120

Lager Rent 6 20 120

Desinfeksjon 6 10 60

WC HC 6 5 30 Pasienter/besøkende

WC 11 2 22

Møterom 3 20 60 1 pr 28 

Delsum 2283

Spesialrom 28 25 700

Forutsetter støtterom i den øvrige poliklinikk. Lagt inn en 

standard på 25 kvm på alle rom, må senere detaljeres.

Totalsum 2983

Rombenevnelse Areal



Hovedfunksjon Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn Romspesifikasjon Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

2A Undersøkelse og behandling, somatikk

2A.10 Poliklinikk

Arbeidsstasjon 1 18 18 Visuell kontakt med observasjonsplassene

Behandling Scopi 7 25 175 Uro/gyn, gastro, brokoscopi og venteområde

Venterom 1 10 10 Inkl garderobe. Samlokaliseres med andre?

Samtale 3 10 30 Tilknyttet venteplass, mottak

WC HC 6 5 30 Tilknyttet scopirommene, eksl bronkoscopi, gastroscopi

Behandling Kir prosedyrer 6 25 150 Kir,ORT-ØNH-Kjeve, Hud

Hvile 10 6 60 Observering av pasienter

WC HC 1 5 5

DesinfeksjonsromScopi 1 20 20 Felles desinfeksjonsrom for rengjøring av scopier

Lager 2 10 20

Kontor Teamkontor 2 18 36

Kontor 1 9 9

Sum 563 Arealstandard: 520+100=620

Rombenevnelse Areal



Hovedfunksjon Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn Romspesifikasjon Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

1A Opphold, somatikk

1A.3 Dagområde, dialyse

Arbeidsstasjon 1 18 18 Visuell kontakt til beh.plasser

Dagplass Dialyse 12 10 120

Dagplass Dialyse 2 12 24 Sengerom, skjerming, kontaktsmitte

WC HC 1 5 5 Tilknyttet sengerom- felles? 

Desinfeksjon 1 10 10

Garderobe 1 5 5 Tilknyttet venteområde

Venteplass 1 5 5

Oppstilling 1 5 5 Rullestol, seng

Kjøkken Tekjøkken 1 5 5

Lager Rent 1 10 10

Lager Væske 1 10 10

Lager Utstyr 1 10 10

Medisin 1 10 10

Samtale 1 10 10

Teknisk rom Vannrenseanlegg 1 0 0 bør være 15-20 kvm

Verksted MTU 1 10 10

WC 1 5 5

WC Personal 1 2 2

Kontor 1 9 9

Undersøkelse 1 16 16

Sum 289 Arealstandard = 280

Rombenevnelse Areal



Hovedfunksjon Delfunksjon

Nr Navn Romnavn Romspesifikasjon Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

1A.3 Dagområde

Dagplass Medisin 20 10 200 15 kjemoterapi og 10 til infusjoner

Dagplass Medisin 5 12 60 pasientrom

Samtale 3 10 30

Undersøkelse 1 16 16

Venteplass 1 10 10

Garderobe 1 10 10

WC HC 2 5 10 Nærhet til behandlingsplassene

WC 2 2 4

Lager 1 10 10

Kjøkken 1 10 10

Arbeidsstasjon 1 18 18

Kontor 1 9 9

Kontor Teamkontor 1 18 18

Desinfeksjonsrom 1 10 10

Medisinrom 1 10 10

Avfall 1 Forutsetter sambruk i eksisterende

Sum 425 Arealstandard = 400

Rombenevnelse Areal



Funksjon Delfunksjon

Nr Navn Nr Navn Romnavn Romtype

Romspesifikasjo

n Antall Per rom/pl. Sum

Adm. 

Arb.plasser Bemerkning

5 Administrasjon

5.1 Administrative kontorfunksjoner

Kontor Cellekontor 124 9 1116

Kontor Teamkontor 48 6 288

Møterom Ekstra stort 1 75 75 45 pers

Møterom Stort 1 40 40 25 pers

Møterom 7 20 140 10-12 pers (per 20)

Stillerom 10 5 50

Lager Kopi 4 5 20 Per 40

Kjøkken Tekjøkken 4 5 20 Per 40

WC Personal 7 2 14 Per 20

WC Personal HC 2 5 10

Delsum 1709

5.6 Kliniske kontorfunksjoner

Kontor Cellekontor 40 9 360

Overleger (75); policy på cellekontor? Her har ca 50% fått 

cellekontor og 50% fast plass i teamkontor

Kontor Teamkontor 35 6 210

Overleger (75); policy på cellekontor? Her har ca 50% fått 

cellekontor og 50% fast plass i teamkontor

Kontor Teamkontor 33 6 198 LIS (51) og turnusleger (23). Her har vi lagt inn 45% dekning.

Kontor Cellekontor 8 9 72 Avdelingssjefer

Møterom Ekstra stort 1 75 75 45 pers

Møterom Stort 1 40 40 25 pers

Møterom Standard 8 20 160 10-12 pers (per 20)

Lager Kopi 5 5 25 Per 40

Kjøkken Tekjøkken 5 5 25 Per 40

WC Personal 7 2 14 Per 20

WC Personal HC 3 5 15

Delsum 1194

6 Personalservice

6.4 Garderobe

Garderobe Inkl wc og dusj 2620 0,8 2096

Adskilt kvinner og menn. Inkl 120 studenter. Tall hentet fra tilsendt 

ansattliste.

Delsum 2096

6.6 Overnatting

Overnatting Personal 9 9 81 Hvilerom vakthavende. LIS/overleger.

Overnatting Personal 2 9 18 Hvilerom vakthavende. Turnusleger. Nærhet til tekjøkken.

Delsum 99

7 Pasientservice

7.2 Lærings- og mestringssenter

Kontorplasser 0 9 0 Leies pr i dag

Møterom 0 20 0 Leies pr i dag

Samtalerom 0 10 0 Leies pr i dag

Delsum 0

7.6 Pasientinformasjon

Kontor Sentralbord 0 9 0 Uendret fra i dag

Kontor Pasientorganisasjoner 0 15 0 Uendret fra i dag

Resepsjon Hovedrersepsjon 0 20 0 Uendret fra i dag

Vestibyle 0 100 0 Uendret fra i dag

Delsum 0

7.7 Prestetjeneste

Kapell/sermoni 0 50 0 Uendret fra i dag

Klargjøring Rituell vask etc 0 16 0 Finnes i kjeller

Delsum 0

8 Undervisning og forskning

8.2 Forskning

Kontor Cellekontor 8 9 72 Fagutviklingssykepleier

Forskningsenhet Cellekontor 10 9 90 Høgskulen på Vestlandet

Forskningsenhet Teamkontor 10 6 60 Høgskulen på Vestlandet

Med

Rombenevnelse Areal FSS



Funksjon Delfunksjon

Nr Navn Nr Navn Romnavn Romtype

Romspesifikasjo

n Antall Per rom/pl. Sum

Adm. 

Arb.plasser Bemerkning

5 Administrasjon

Rombenevnelse Areal FSS

WC Personal 1 2 2 Per 20

WC HC Personal 1 5 5

Delsum 157

8.5 Undervisning

Auditorium 0 200 0 Uendret

Auditorium AV-rom 0 10 0

Garderobe Besøkende 0 15 0

WC Besøkende 0 2 0

WC HC Besøkende 0 5 0

Lager Utstyr 0 10 0

Grupperom 0 20 0

Simuleringsrom 0 30 0 Finnes i bygg Aust

Delsum 0

Sum 5255



Hovedfunksjon Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn Romspesifikasjon Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

3 Medisinsk service

3.4

Prøvefordeling Prøvemottak /utpakking /sending 1 100 100 Skal vere felles for LMBB, mikrobiologi, patologi  og bør ligge nær analysehall X

Laboratorium Analysehall 1 160 160

Automasjonsløysing som består av preanalysemoduler, analyseinstrument. Postanlyttiske 

moduler og transportbånd. Må ha tilgang til vann fra vannrenseanlegg og avløp for 

analysemaskiner. Fordel om analysehall ligger nær prøvemottak. Plass til hyller og skap til div 

forbruksvarer og utslagsvask. Det skal plasseres støyende og vameavgivende utstyr i rommet.

Arbeidsrom Valideringsrom( til analysehall) 1 20 20
2-3 PC- arbeidplassar i støyskjerma rom - tilknytta analysehall med glasvegger, mulig inndelt i to 

rom

Vaskerom Vaskerom /vannrenseanlegg 1 13 13 Vaskemaskin, tørkeskap, vannrenseanlegg til analysehallen. Med benkeplass X

Laboratorium Analyselaboratorium / urinprøver 1 6 6 Urinavleser, sentrifuge, mikroskop, avtrekk, benkeplass, kjøleskap

Laboratorium PNA /Blodgass 1 30 30 Laboratoriebenker, PC, div småutstyr

Laboratorium Analyselaboratorium 1 50 50
Til manuelle analyser, div analyseutstyr, validering av nye instrument,benk, utslagsvask, hyller for 

forbruksvarer

Veierom Rom for vekter 1 4 4 Til kalibreringsvekt for pipetter. Kan vere felles for mikro, LMBB og patologi X

Arbeidsrom

Arbeidsrom med PC-arbeidsplasser: 

Akkreditering/sertifisering/opplæring 1 22 22

4 PC- kontorarbeidplasser til personale. E-læring, prosedyrelesing, sertifisering, dokumentering  

ect. X

Lager Kjølerom 1 10 10 Lager av reagens som trenger kjøling. Bør ha tilgang fra analysehall via glassdører X

Avfall Avfallsrom 1 4 4 Midlertidig lagring av avfall for avhenting X

Laboratorium FoU-lab 1 25 25
Forbehandling av prøver til biobank/forsking. Sentrifuge, arbeidsbenk, kjøleskap. Evt plassering 

av framtidig utstyr som kan vere aktuelt ved forskning X

Lager Lager (romtemperatur) 1 30 30 Uten ytre påvirkning (sol, vibrasjon). Påkrevd for akkreditering X

Lager

Lager for 

prøvetakinsutstyr/prøvetakingsvogner 1 9 9

12 prøvetakingsvogner, div hyller til prøvetakingsutstyr

Lager Lager, brannfarlige kjemikalier 1 3 3 Hyller, halonanlegg? Felles med mikrobiologi X

Lager Lager for frysebokser, fryseskap 1 9 9 2-3 frysebokser, 2 fryseskap, X

Vaktrom Møterom/Undervisning/lunsjrom 1 40 40 Skal også fungere som vaktrom med feks hybelkjøkken X

Kontor Avdelingssjef 1 16 16 Kontorarbeidsplass,  lite møteromsbord (4 stk)

Kontor Seksjonsleder 1 12 12 PC-arbeidplass, "gjestestol"

Kontor Leger/spesialist 1 16 16 2 kontorarbeidsplasser

Kontor Kvalitetskontor 1 14 14 2 kontorarbeidsplasser, lite møteromsbord

Kontor Fagbioingeniørar klinisk kjemi 1 22 22 4 kontorarbeidsplasser

Kontor Fagbioingeniørar blodbank 1 22 22 4 kontorarbeidsplasser

Kontor Noklus, kontorarbeidsplasser 3 stk 1 18 18 3 kontorarbeidsplasser

WC Toalett, personale 2 2 4

Sum 659

Rombenevnelse Areal Mulighet for 

sambruk

Laboratoriemedisin. Medisinsk biokjemi



Hovedfunksjon Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn Romspesifikasjon Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

3 Medisinsk service

3.4

Laboratorium Serologi 1 51 51 2 dobbeltbenker+benker/hyller langs veggene,1 trygghetskabinett

Laboratorium Bakt hovedlab 1 50 50 3 dobbeltbenker + benker/hyller langs veggene, 1 trygghetsbenk, 2 avtrekk til utsiv  

Laboratorium Autom. bakt.lab 1 25 25

Se egne tegninger for WASP-lab (20 m2). System fra BD krever 23 m2, inkl. 

utsivsmaskin

Laboratorium Bakt mikroskopirom 1 3 3 Må kunne være mørkt

Mediekjøkken Substrat 1 38 38 Instrument til skålproduksjon, vannrenseanlegg, lager glassvarer og kjemikalier

Laboratorium Maskinrom 1 1 40 40

God ventilasjon. Avløp til Architect. Blodkultur, Architect, Phoenix. Kan være aktuelt 

med 1 stort maskinrom for både bakt og serologi

Laboratorium Maskinrom 2 1 20 20

God ventilasjon. Frysere og inkubatorer. Nye ultrafrysere x 2 (265 cm(b)x 95 

(d))Houm. Kan være aktuelt med 1 stort maskinrom X

Vaskerom Vannrenseanlegg 1 5 5 X

Laboratorium Autoklaverom 1 20 20

God ventilasjon, kjøling. Til substrat. Ifølge Kjempenes (22.11.) vil det være behov for 

et areal på minimum 20kvm. Ved flytting må en ha ny vaskemaskin(130-150 000) og 

nytt kjøleanlegg(100 000)

Lager Kjølerom, ureint 1 6 6

Til gamle prøver. Forslag om 2 kjølerom a 10 kvm og et som er litt mindre, urent på 6 

kvm.

Lager Kjølerom 1 10 10 Til serologi og bakt X

Lager Kjølerom, reint 1 10 10 Til substrat X

Veierom Veierom 1 5 5 Uten ytre påverkning (sol, vibrasjon). Påkrevd for akkreditering X

Avfall Søppelrom 1 9 9 X

Laboratorium FoU-lab 1 20 20 1 dobbeltbenk + hyller/skap langs veggene

Lager Lager  bakt 1 20 20 X

Lager Lager serol/molbiol 1 20 20 X

Laboratorium P3-lab/faeces 1 30 30

Særlege krav etter forskrift. Med sluse, kontrollert ventilasjon, forriglede dører, 

observasjonsvindu, 2 trygghetsbenker, gjennomgående autoklave

Laboratorium Mol.biol Mastermix 1 10 10 Kjøl/frys, lab.benk. Helst overtrykk. Felles med avd. for patologi.

Laboratorium Mol.biol PrePCR 1 35 35 Trygghetskabinett, lab.benk, flere større instrumenter. Felles med avd. for patologi

Laboratorium Mol.biol PCR 1 20 20 Fleire mindre instrumenter. Felles med avd. for patologi

Laboratorium Mol.biol. Post PCR 1 15 15 Helst undertrykk.  Felles med avd. for patologi.

Kontor Seksjonsleder 1 14 14 1 kontorplass + små møter. Enerom

Kontor Leder 1 12 12 2 kontorplasser

Kontor Avdsjef 1 17 17 1 kontorplass + små møte. Enerom

Rombenevnelse Areal Mulighet for 

sambruk

Laboratoriemedisin



Hovedfunksjon Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn Romspesifikasjon Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

3 Medisinsk service

Rombenevnelse Areal Mulighet for 

sambruk

Kontor Rådgjevar 1 14 14 2 kontorplasser

Kontor Kvalkoor/mol 1 16 16 2 kontorplasser

Kontor Overbio 1 22 22 4 kontorplasser

Laboratorium Utpakking 1 16 16 Med avtrekk (2 arb.plasser i avtrekk) X

Ekspedisjon Ekspedisjon 1 20 20 2 arb.plasser X

Arbeidsrom Kontorleiar 1 7 7 1 arb.plass

Møte Møterom/bibliotek 1 27 27 25 personer X

WC WC 2 2 4

Sum 631



Hovedfunksjon Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn Romspesifikasjon Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

3 Medisinsk service

3.4

Prøvetaking Tapperom 1 59 59

4 blogiverstoler, 4 vipper, pc-arbeidplass, arkivskap, hyller til div 

forbruksvarer, håndvask

Venteplass Venterom /korridor 1 20 20

Venteplass, PC /nettbrett til utfylling av egenmeldingsskjema, mot åpen 

korridor

Arbeidsrom Intervjurom 1 10 10 PC bord,  "gjestestol"

Arbeidsrom Intervjurom 1 9 9 PC bord,  "gjestestol"

Laboratorium Utlevering 1 24 24 3 blodbankskap,blodplateinkubator, bord til pakking, PC bord, hyller lager

Laboratorium Analyselaboratorium, blodbank 1 36 36

Laboratoriebenker, sentrifuger 3 stk, analysator, kjøleskap, arkviskap.

Arbeidsplassen trenger godt arbeidslys

Laboratorium Komponentframstilling 1 11 11

2 presser, utstyr til filtrering, arbeidsbenk. Rommet har krav til renhet, ingen 

gjennomgang

Sentrifuge Sentrifugerom 1 13 13 2 blodbanksentrifuger, plasmatiner, plasmafryser

Avfall Avfallsrom 1 4 4 Til midlertidig lagring for avhenting

Laboratorium Blodbestråler 1 8 8 Blodbestråler med UPS, tilgangskontroll til rommet

Lager Lager blodposer (rompremeratur) 1 8 8 Romtemperatur, må ha temperaturkontroll

Lager Lager for plasma 1 12 12 4 frysebokser

Sum 213

Rombenevnelse Areal Mulighet for 

sambruk

Laboratoriemedisin



Hovedfunksjon Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn

Romspesifikasjo

n Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

3 Medisinsk service

3.4

Ekspedisjon Kontor 1 42 42 Ekspedisjon. 2 kontorplasser, post, kortiddslagring snitt og blokker X

Laboratorium Lab 1 20 20

Framføringsmaskiner, 3x avtrekkskap arbeidsplass. Skap med lager for 

operasjonsprep. Kryostater til frysesnitt (2 stk.)

Laboratorium Lab 1 29 29

Lab makrobeskjæring. 2 arbeidstasjoner til beskjæring m avtrekk, vask og 

avløp. Arbeidsstasjon for uttak til frysesnitt m avtrekk. Benkeplass. Behov for 

en ekstra benk makrobeskjæring.

Laboratorium Lab 1 98 98

Lab histologi: 13x avtrekk (instrument + arbeid blokker, immunhistokjemi, 

fargeteknikker, 6 mikrotom, kjøleskap, scanner mm). Behov for overflytting av 

noen instrumenter til instrumentrom pga. støy/ergonomi.

Lager Kjemikalielager 1 4 4

Sluse Sluse 1 8 8

Møte Kontor 1 19 19 Kontor, møterom obduksjonstekniker

Garderobe Garderobe, ved obd.sal 1 4 4

Garderobe Garderobe ved obd.sal 1 4 4

WC WC 1 3 3

WC WC 1 3 3

Sluse Sluse 1 2 2 Inn til demo-rom for obduksjon

Lager Lager 1 2 2 Bøttekott

Sluse Lab 1 15 15 Obduksjon demonstrasjon, sluse

Vaskerom Skyllerom 1 9 9 Vaskerom, instrumentvask

Laboratorium Lab 1 14 14 Instrumentrom immunhistokjemi, behov for bedre ventilasjon

Laboratorium Lab 1 4 4 Se over (to tidl rom slått sammen til ett)

Prøvemottak Prøvemottak 1 22 22 Mottak av prøvemateriale, innregistrering av prøvar.

Sluse Sluse 1 6 6 Mot obd.sal

Obduksjon Lab 1 77 77 Obduksjon  

Laboratorium Lab 1 26 26

Instrumentrom, planlagt til bruk som instrumentrom (overflyttet fra hist.lab.). 

Behov for avtrekkskap (For tiden PCR-rom for mol.biologisk seksjon)

Laboratorium Lab 1 21 21

Cytologi lab. Avtrekkskap x 2. arbeidsbenk med labutstyr, mikroskop, 

vaskemaskin labutstyr

Laboratorium Lab 1 19 19

Maskinrom. Arbeidsstasjon patologi planlagt (pt. pre-PCR-rom for mol.biol. 

Seksjon)

Kontor Kontor 1 20 20 Kontor overbioingeniør, bioingeniør. 3 PC plasser, kjøleskap, garderobe

Kontor Kontor 1 16 16 Kontor /arbeidstasjon LIS patologer: mikroskop/PC-plass

Møte Service 1 22 22

Mikroskopirom for fellesmøter med klinikere, PC-plass, storskjerm, 

fagbibliotek

Møte Møte 1 34 34

Felles møterom for sykehuset, oppkopling storskjermer; MDT-møter for 

Pakkeforløp kreft. X

Møte Møte 1 32 32 Felles møterom for sykehuset. X

Kontor Kontor 1 15 15 Kontor /arbeidstasjon patolog: mikroskop/PC-plass

Rombenevnelse Areal

Mulighet for 

sambruk

Laboratoriemedisin



Hovedfunksjon Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn

Romspesifikasjo

n Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

3 Medisinsk service

Rombenevnelse Areal

Mulighet for 

sambruk

Kontor Kontor 1 17 17 Kontor /arbeidstasjon patolog: mikroskop/PC-plass

Kontor Kontor 1 13 13 Kontor /arbeidstasjon patolog: mikroskop/PC-plass

Møte Kontor 1 24 24 Kontor /arbeidstasjon, møterom patolog/avdelingsjef: mikroskop/PC-plass

Kontor Kontor 1 12 12 Kontor seksjonsleder

WC WC 1 7 7

WC WC 1 4 4

Laboratorium Lab 1 9 9 Tappestasjon for formalin (del av kjemikalieanlegg)

Renhold BK 1 2 2 Bøttekott

Lager Lager 1 6 6 Langtidslagring blokker og snitt patologi

Lager Lager 1 8 8 Langtidslagring blokker og snitt patologi

Lager Behandling 1 19 19 Frysere X

Visning Behandling 1 54 54

Delt rom, tenkt tilpasset muslimske skikkar (gravferd), resterande areal 

tilknyttet bårehus og felles fryser tillab.

Lager Lab 1 10 10 Langtidslagring blokker og snitt patologi

WC WC 1 2 2

Sluse Lab 1 9 9 Vekt, inngang kjølerom, stellerom for mors

Garderobe Garderobe 1 8 8

Lager Lager 1 33 33 Lager blokker, snitt

Lager Kjølerom 1 28 28 Kjølerom tilhøyrande obduksjon/bårehus

Laboratorium Lab 1 6 6

Sekvensator/fragmentanalyse, for mol.biologisk seksjon, under planlegging 

(pt. mastermix for mol.biologi)

Sum 858



Hovedfunksjon Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn Romspesifikasjon Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

3 Medisinsk service

3.4

Venteplass Venterom til prøvetakingspoliklinikk 1 50 50

Sitteplass til 25 pasienter, kan være åpen ventesone i 

korridor

Venteplass Skjermet venteplass 1 6 6

Pasienter til belastninger som skal oppholde seg > 2 timer i 

venterom (hvilestol)

Prøvetaking Prøvetakingsrom 1 14 14

Prøvetakingstol som kan legges ned, PC  og etikettskriver,  

bord til utstyr, PC bord,

bord til prøvetaking av nyfødde

Prøvetaking Prøvetakingsrom 1 12 12

Prøvetakingstol som kan legges ned, PC  og etikettskriver,  

bord til utstyr, PC bord

Prøvetaking Prøvetakingsrom 1 12 12

Prøvetakingstol som kan legges ned, PC  og etikettskriver,  

bord til utstyr, PC bord

Prøvetaking Prøvetakingsrom 1 12 12

Prøvetakingstol som kan legges ned, PC  og etikettskriver,  

bord til utstyr, PC bord

WC Toalett, pasienter 1 3 3

WC Toalett, pasienter 1 3 3

WC Tolett, pasienter handikapp 1 5 5

Prøvetaking Infertilitetsutredning, sædprøver 1 5 5 Til pasienter som skal avgi sædprøve.  Stol, bord, håndvask

Sum 120

Rombenevnelse Areal Mulighet for 

sambruk

Laboratoriemedisin



Hovedfunksjon Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn

Romspesifikasjo

n Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

Medisinsk service

3

Laboratorium Steril 1 20 20

Laboratorium Cytostatika 1 20 20

Sluse Felles 1 10 10

Kontrollrom 1 30 30

Teknisk rom 1 30 30 Bør ligge så tett som mulig på produksjonsavdeling

Sum 110

Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn

Romspesifikasjo

n Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

Medisinsk service

3.2

Lager, utpakking 1 25 25

Sykehusekspedisjon 1 70 70

Avfall 1 8 8

Kontor 4 6 24

Arbeidsrom 1 18 18

Pause 1 25 25

WC Personal 2 2 4

Garderobe 2 10 20

Kopi 1 5 5

Delsum 199

Delfunksjon

Navn Nr Navn Romnavn

Romspesifikasjo

n Antall Per rom/pl. Sum Bemerkning

Medisinsk service

3.2

Apotekutsalg 1 90 90 Inkluderer direkteresepturer

Samtale 1 7 7

Lager 1 13 13

Arbeidsrom 1 15 15

Delsum 125

Rombenevnelse Areal

Apotek, Produksjonsavdeling

Rombenevnelse Areal

Apotek

Rombenevnelse Areal

Apotek, sykehusavdeling



Psykisk helsevern

Seksjon
Dimensjonerende antall 

plasser / rom
Arealstandard Netto areal Brutto areal

Døgnavdelinger

Akutt 12 45 540 972

Akutt skjerming/tryggleik 6 60 360 648

DPS 24 45 1080 1944

Delsum 1980 3564

Poliklinikker

BUP spesialrom 4 30 120 216

DPS spesialrom 4 30 120 216

Behandlere 80 12 960 1728

Delsum 1200 2160

Øvrig areal

Kontorer adm/stab 19 12 228 410,4

Møterom 100 180

Aktivitet 150 150 270

Personal/garderober 90 1 90 162

Byggservice 30 54

Delsum 598 1076,4

Totalt arealbehov 3778 6800,4

Beregnet arealbehov fremskrevet 2030




