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1 Sammendrag og konklusjon
Samordning av vaskehall er tidligere vedtatt gjennomført på «Siporextomten».
Utredninger i konseptfasen viser at det er relativt små økonomiske forskjeller, i å samordne sterilsentral
og vaskehall på samme tomt. Samordning vil gi en del drifts forbedringer og øker muligheten for god
drift ved innføring av case-cart.
Kostnadskalkyler viser at forskjellen mellom vaskehall alene, med råbygg for de resterende arealene,
og full utnytting av arealene, er fra 265 mill. med minimal utnyttelse til 284 mill. med full utbygging.
Det er da ikke vurdert hvilke tilleggskostnader som vil komme ved en senere sluttføring av prosjektet.
Det anbefales videre at det settes av ca. 16 mill. som usikkerhetsavsetning slik at total kostnadsramme
for prosjektet er 300 mill.
Det er da ikke medtatt lønns- og prisstigning samt eventuelle finansielle kostnader.
Prosjektets «inntektsside» er tidligere beskrevet og ligger til grunn for gjennomføringen.
I hovedsak knyttes dette opp mot kostnader til service og validering av ca. 145 instrumentvaskemaskiner
som i dag er fordelt ut på de ulike enhetene. I tillegg til lavere gjenkjøpskostnader etterhvert som disse
skal skiftes ut.
Videre utvikling av organisasjonsprosjektet vil ha fokus på økt samordning av personell og gevinster
som følge av bedre logistikk.
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2 Bakgrunn

2.1 Mandat for prosjektet

I januar 2018 vart saken om «Konseptutgreiing av sentralisert dekontaminering og sterilsentral», lagt
frem for styret i Helse Bergen (Konseptutgreiing sentralisert dekontaminering (vaskehall) og
sterilforsyning, 2018). Styret fattet enstemmig følgende vedtak:

«Styret i Helse Bergen HF godkjenner oppstart av konseptutgreiing for sentralisert dekontaminering og
sterilforsyning i Helse Bergen»
-

mulighetene for en samlet løsning for sampakking av prosedyrepakker
grad av robotisering, inklusiv en kost-/nyttevurdering
klargjøre hvilke ringvirkninger en samlet løsning kan ha, f.eks. knyttet til reduksjon i maskinpark,
frigjøring av areal i de ulike operasjonsområdene
konseptutredningen må få frem en grundig driftsøkonomisk analyse som gjør at en kan se
investeringsøkonomien og driftsøkonomien i sammenheng
logistikkanalyse

I forkant av vedtaket har det vert flere saker og utredninger i Helse Bergen knyttet til ønske om å
sentralisere sterilforsyningen i foretaket. Vedlegg #1 viser en samlet, kronologisk oversikt over aktuelle
saker.
I tråd med Tidligfase rettlederen (Sykehusbygg, 2017), har prosjektgruppen som trinn 1 lagt fram sitt
forslag til hovedalternativ samt lokalisering av bygget. I framlegget til styrevedtak var følgende alternativ
utredet:

0 – alternativ

Bli der en er uten utviding

0.1 alternativ

Bli der en er, men utvide med 250 m2 i Vaskeribygget mot sydvest for vask av
BUS 2 utstyr

0.2 – alternativ

Bli der en er, men utvide ved å ta i bruk tomten til parkeringshuset og bygge
nybygg der med forbindelse i øverste etasje inn i dagens sterilsentral

Alternativ 1

Bygge ny Sterilsentral på Siporex tomta

Styret fattet enstemmig følgende vedtak (Lokalisering av ny vaskehall - sterilsentral, 2018) :
«Styret gir sin tilslutning til foreslått plassering av ny vaskehall/sterilsentral på «Siporextomten».»
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2.2 Mål, strategier og rammer nedfelt i utviklingsplanen
Utviklingsplanen for Helse Bergen (Helse Bergen, 2018) omtaler vaske- og sterilfunksjonen i kapittel
6.2.13.
«Vi etablerer en ny vaske- og sterilfunksjon fordi vi har konkludert med at sentralisering er rette måten
å imøtekomme økt krav til kvalitet og kompetanse i denne funksjonen. Dette er et viktig
organisasjonsutviklingsprosjekt i forhold til operasjonsvirksomheten.» Utviklingsplanen trekker frem
overgang til prosedyrepakker, økt grad av robotisering og realisering av funksjon i etapper som viktige
moment.
I Utviklingsplanens vedlegg 2 «Planlagte investeringer» (Helse Bergen, 2018) er det budsjettert med en
ramme på 251 mill. NOK over en tidsramme på 6 år (2018 – 2023) for «Desinfeksjonshall Sterilsentral»

2.3 Utfordringer og utvikling
Sterilforsyningskjeden til sykehuset er sterkt forankret i Forskrift om smittevern i helse- og
omsorgstjenesten (FOR-2005-06-17-610, 2005). Figur 1, viser kjedet i et totalperspektiv.

Figur 1 Sterilforsyningskjeden ved et sjukehus

Kravene til behandling, kontroll og lagring er styrket de senere årene og må sees i lys av en utfordrende
smittesituasjon og fremvekst av antibiotikaresistente bakterier. En velfungerende sterilforsyning er et
spørsmål om pasientsikkerhet og effektiv pasientbehandling.
Ved Haukeland Sjukehus er rengjøring og desinfisering (dekontaminering) desentralisert. Det vil si at
gjenbruksutstyr blir dekontaminert ved de ulike driftsenhetene før det blir returnert til Sterilsentralen.
Dagens desentraliserte modell for rengjøring av/desinfeksjon av kirurgisk utstyr har flere utfordringer:
-

det er mange som må ha opplæring og mange som håndterer oppgavene
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-

det er arealkrevende fordi det flere steder i foretaket er areal til rengjøring og dekontaminering

-

en desentral modell krever en omfattende maskinpark som skal kjøpes, kontrolleres og
(re)valideres

-

funksjonen krever spesielt høy kvalitet på vannforsyningen, demineralisert vann er tilrådd

Se forøvrig også utdypende kommentarer fra Sterilforsyningen, Vedlegg #3.
Utfordringen på dette området er også knyttet til at behovet for sterilt engangs- og flergangsutstyr øker
i takt med økningen i den kliniske aktiviteten. Logistikk er en helt sentral utfordring i sykehus. Helse
Bergen ønsker å gå over til et mer samlet system for sampakking av prosedyrepakker til operasjoner
(case chart), slik en har valgt å legge opp til i Barne- og ungdomssjukehuset. Alle operasjoner er satt
opp med et operasjonskort som definerer behovet for sterilt utstyr til de ulike operasjonene.
Prosedyrepakkene omfatter både sterilt engangsutstyr og sterilt flergangsutstyr. Samlet betyr dette at
en fremtidig løsning må bedre kapasiteten på dette området, men det betyr også at vi bør se på hvordan
virksomheten er organisert og lokalisert.
I 2010 kom forslaget om en sentral rengjørings- og desinfeksjonssentral, dette prosjektet ble ett av
tiltakene i arealplanen til Helse Bergen og det ble sett av 30 millioner kroner til tiltaket. Konseptet for
trinn 2

av

nytt Barne-

og

ungdomssjukehus (BUS), ble

basert på at

ny sentralisert

dekontamineringsfunksjon er i drift før BUS 2 blir tatt i bruk. Behovene i BUS 2 kan isolert løses ved
planlagt utviding av dagens sterilsentral med en ramme på 30 millioner kroner, men dette løser ikke
utfordringen knyttet til samlet volum/kapasitet innen sterilisering, behovet for en samlet løsning for
overgang til sampakking av prosedyrepakker (Case cart), eller en mer samlet løsning som gir muligheter
for bedre logistikk og bruk av moderne teknologi, for eksempel robotisering.
Analyser som er utført av Ernst og Young viser at en samlet dekontaminerings- og
sterilforsyningsfunksjon som tar høyde for økt aktivitet fremover, vil kunne driftes vesentlig billigere
sammenlignet med den desentrale modellen vi har i dag, gitt at vi skal drive virksomheten i tråd med
nye EU- retningslinjer.
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3 Hovedprogram

Som en del av konseptrapporten skal det utarbeides et hovedprogram for sentralisert dekontaminering
og sterilforsyning i Helse Bergen.

3.1 Dimensjoneringsgrunnlag

Dimensjonerende kriterier for prosjekter er i forhold til tidligere rapport om samordning av alle
vaskefunksjoner ved HUS, viser også til vedlegg 3.

3.2 Funksjon
Helse Bergen skal gå fra å ha desentralisert til sentralisert dekontaminering.
I konseptfasen er bygget vurdert for tre alternativ, der en skal ta høyde for «worst case». Det er
utfordrende å «ta høyde for alt» på et begrenset areal. Funksjonene er plassert og organisert slik at en
har en elastisitet og fleksibilitet i forhold til endring.
Det har i konseptfasen vært brukermøter der prosjektgruppen har fått verdifulle innspill. For
forprosjektfasen lages det en involverings- og beslutningsplan for brukerne.

3.2.1 Vaskehall
Vaskehallen (fasiliteter for instrumenter og bakker) er plassert i plan 2.0 og ligger inn mot GHB. Arbeidsplassene her vil ha overlys i tillegg til dagslys fra bakgård.
Maskinarealet som skiller uren sone fra pakkearealet i ren sone bygges inn med glassvegger. På denne
måten fjerner en støy i arbeidslokalene, mens man beholder en stor grad av transparens, slik at både
utsyn og oversyn vil være tilstede i mesteparten av etasjen.
Tilkomst til arbeidslokalet på uren side er via hovedtrappen i sør fra garderober på plan 3.0.

3.2.2 Sterilsentral med sterilt lager
Funksjonene til Sterilsentralen er plassert på flere etasjer. Pakkearealet ligger i etasje 2.0 (ren side av
Vaskehall), mens selve autoklavene ligger i plan 1.0, i overgangen mellom pakkeareal (ren side) og
steril sone. Pakkede instrumentcontainere blir fraktet automatisk ned fra 2.0 til 1.0 og videre lastet inn i
autoklav.
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Tilkomst til arbeidsplassene på ren – og steril side er via interntrappen i nord fra garderober på plan 3.0.
Det er tatt høyde for automatisert lager (høylager) som går over 2 etasjer pluss mesanin og skal kunne
romme 8.500 lagerlokasjoner.

Bilde 1 Skjematisk snitt av høylager

3.2.3 Skop-vask
Skopvasken er foreløpig uavhengig av loopen som det resterende operasjonsutstyret følger i vaske- og
steriliseringsprosessen. Funksjonen er i konseptskissene plassert i plan 4.0, med nærhet til skopi og
operasjonsstuene i SB via gangbru i plan 4.0 og 5.0.
Funksjonen er plassert mot vestfasaden av plan 4.0 og vil ha godt med dagslys og utsyn.
Skop-vask er bare med i maks-alternativet, og har ingen bygningsmessige avhengigheter til de andre
funksjonene.

3.2.4 Garderober
Personalgarderobene er lagt i plan 3.0. Garderobene er samlokalisert for vaskehall og sterilsentral, og
sentralt plassert i etasjen. Fra garderoben benyttes interntrappen i nord for å komme til ren side av
produksjonslokalene. Samlokalisering av garderober tilrettelegger for at de ansatte skal kunne bytte på
å jobbe i vaskehall og sterilsentral.
I tillegg til de store garderobene er det tenkt en liten garderobe med HCWC i plan 1.0 og 2.0 som er
tilpasset handicappede og som kan benyttes som «haste-garderobe» ved overgang fra uren til ren side.
I konseptfasen er det ikke jobbet med garderobe funksjonen annet enn at det er satt av estimert areal.
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3.2.5 Kontorareal
Det er lagt opp til to etasjer med kontorareal for utleie, i plan 3.0 og 4.0. Arealene og fasaden blir
prosjektert slik at det skal være fleksibelt med tanke på inndeling i større eller mindre areal.
I plan 3.0 er det nå hovedsakelig cellekontor og teamkontor for 2 personer, til sammen 235 m 2. I plan
4.0 er det vist kontorlandskap og teamkontor, til sammen ca. 280 m2.
Arealene er lett tilgjengelige fra både SB og GHB via gangbruene. De har gode dagslysforhold og
innredes med støttefunksjoner.
For vaskehall og sterilsentralen ser en for seg at det er mulig å plassere kontor-, møte og pausefunksjon
i plan 1.0 på ren side.

3.2.6 Støttefunksjoner
Vaskemaskiner for transportcontainere er plassert i underetasjen (plan 0.1). De rene vognene vil stable
seg i et oppstillingsområde der de kan fylles direkte fra det sterile lageret.

3.2.7 Varelevering
Plasseringen på et hjørne langs en trafikkert vei gir ikke plass for varelevering direkte til bygget.
Varemottaket må gå via Sentralforsyninga sitt mottak, og lage en forbindelse via kulvert og ny vareheis
fra SB +0.2. På denne måten kan Sentralforsyningen serve nybygget via ny gjennomgang med vareheis
og via transportsystemet. Løsningen er effektiv og rasjonell driftsmessig, og en får sambruk av personell
og fasiliteter.
Konsekvenser for Sentralforsyningen sine arealer vil en se nærmere på i neste fase, når en har oversikt
over omfanget av sterile varer samt hvor de skal lagres.
Vareheisen blir lagt utenpå fasaden til SB og får en fasadeutforming som gjør at den kan være et positivt
bidrag til gatemiljøet mellom de to byggene.

3.2.8 Tekniske rom
Etasjeplanene som ligger under bakken (plan 0.1 og 0.1M) samt plan 5.0 inneholder majoriteten av de
tekniske rommene. Under bakken har en utnyttet arealet mellom nybygget og SB til funksjoner som
nettstasjoner, batterirom, UPS og andre elektro rom. Rommene får enkel tilkomst via Sentralforsyningen
og den nye vareheisen.
Takflatene har en utnyttet til ventilasjonsrom, på deler av taket både over den lave og den høye delen
av bygget er det plassert tekniske rom med aggregater.
10
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Tekniske installasjoner blir arkitektonisk integrert.
Selve bygget er relativt kompakt, og det er lagt opp til korte og effektive føringsveier.

3.2.9 Case Cart

Det pekes på Case Cart som logistikkløsning for operasjonsvirksomheten både i BUS2 og i utredningen
av SOP.
«I nye SOP skal man benytte Case Cart til hver operasjon. En Case Cart, eller Prosedyrevogn…»
Utredning HUS SENTRALOPERASJON, 2016.01.29
«Logistikkløsningene forutsetter at det bygges en ny rengjøring/desinfeksjon og sterilsentral utenfor
BUS 2, og at det innføres et nytt konsept for sterilforsyning til operasjonsavdelingene i BUS 2 (Case
Cart)» LOGISTIKKRAPPORT, Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2, Detaljprosjekt. 31.mars 2017

For mer utdypende informasjon om Case Cart se vedlegg 2

3.3 Utforming av bygget
Konseptutredningen omfatter tre alternativ for ny vaskehall, sterilsentral, lager og tilleggsareal, som
tidligere omtalt. Bygget skal dimensjoneres og klargjøres for samtlige fasiliteter.
Bygningsmessig og arkitektonisk skal hele bygningsvolumet realiseres, og fremføringer av tekniske
anlegg og systemer til fremtidig sterilsentral skal utføres slik at realisering av sterilsentral kan foregå
uten driftsforstyrrelser for etablert vaskehall.
Det valgte tomtealternativet for Vaskehall og sterilsentral er tomten vest for Sentralblokka (SB), mellom
Gamle hovedbygg (GHB) og Jonas Lies vei. Det innebærer at Siporex-bygget må rives.
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Bilde 2 Tomten - Jonas Lies vei 81

Bilde 3 «Siporexbygget» - hjørnet mot Jonas Lies vei
Hovedbygg

Bilde 4 «Siporexbygget» - bakgården mot Gamle

De tre byggetekniske alternativene vil kunne resultere i minst tre byggetrinn. Skissert prosjekt tar
utgangspunkt i maksalternativet.
Om prosjektet skal ha flere byggetrinn må man blant annet se på flyten av varene spesielt. Eksempelvis
er det forutsatt at steriliserte varer skal inn i et høylager som går mellom 0.1 og 1.0 etasje. Hvis
høylageret ikke skal settes i drift fra starten må man ha en midlertidig heisløsning for steriliserte varer.

3.3.1 Bygningsmyndighetene
Det har vært avholdt forhåndskonferanse, referat ligger vedlagt. Tiltaket er i tråd med formålet i
reguleringsplanen (Område for sykehus).
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Situasjonsplan kombinert med reguleringsplanen

Godkjent reguleringsplan er fra 1971 og angir en TU på 220%, ved overskridelse må
dispensasjonssøknad vedlegges byggesøknaden.
Siporexbygget som står på tomta skal rives. Det er på 2 etasjer og bygd inn til Gamle Hovedbygg både
i vest og sør, og i bakgården, til sammen omfatter det ca. 1.550 m2.
Nybygget er på 5.390 m2 BRA, netto så øker bygningsmassen med ca. 3.800 m2 hvorav ca. 2.000m2 er
under terreng.
Byggehøyde er ikke angitt for gjeldende eiendom. Byggehøyde er dermed angitt i KPA punkt 23 (1001)
«Ny bebyggelse skal tilpasses strøkskarakter med hensyn til høyde og utnytting».
Nybygget har en generell gesimshøyde på 17,6m (mot SB). Maks høyde med tilbaketrukket teknisk rom
på taket er 20,6m.
Eksisterende bygg som skal rives forholder seg ikke til angitt byggelinje fra 1971. Det må derfor søkes
dispensasjon for avstand til kommunal vei, da nybygget vil ligge omtrent på samme linjen. Bymiljøetaten
skal kommentere saken.

3.3.2 Vernemyndighetene
I Landsplanen for Helse- og omsorgsdepartementet ligger Gamle hovedbygg (GHB) fra 1912 med
verneklasse 2, bevaring eksteriør.
GHB er fra før sammenbygd på vestsiden med et bygg fra 80-tallet. Nybygget legges inntil GHB sin
østfasade. Lysgården langs GHB sin nordside bevares.
13
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Det nye bygget vil som eksisterende bygg ligge inntil GHB i øst og bakgården. Bygget får avstand til
Gamle Hovedbygget i sør. Det vil være fire etasjer mot Sentralblokka, trappet ned mot øst med to etasjer
som møter Gamle Hovedbygg. I tillegg vil det være to etasjer under bakken som knytter seg på
transportanlegget under Sentralblokka. Det blir vurdert hvor stor utstrekning underetasjen skal ha under
brannveien

mellom

tomten

og

Sentralblokka.

Bilde 5 Nytt bygg ift. vernet nabobygg, GHB

Nybygget er plassert og proporsjonert slik at rommene i GHB som i dag har krav til dagslys fortsatt har
tilgang på det. Spalten mellom nybygget og GHB vil være viktig i den sammenheng.
Vernemyndighetene er informert om tiltaket og det vil bli avholdet et møte med Byantikvaren medio
mars.

3.3.3 Arkitektonisk hovedidé
«Siporex-tomten» ligger strategisk til på et trangt og travelt hjørne. Det nye V&S bygget danner en
«inngangsportal» til HUS for myke trafikanter. Innholdet i bygget er avgjørende for at hele sykehuset
skal fungere. «Flow/flyt» er et grep som tar fatt i disse forholdene, ved å delvis synliggjøre
kompleksiteten i prosessene og fremheve dynamikken i bygget. Utformingen av selve bygget er i stor
grad generert ut i fra funksjonene i bygget, og «instrumentreisen» har vært det styrende for plassering
og dimensjonering av funksjoner.
Hensyn til vernet nabobygg er den andre styrende faktoren for formen på bygget, og nedtrappede
høyder og spalter gir gode overganger til vernet nabobygg.
Bygningskroppen er satt sammen av et enkelt og rektangulært volum fremme mot gatehjørnet, et lavere
og utfyllende volum bak mot eksisterende bygg, en dobbel høyde på underetasjen som strekker seg ut
under branngaten mot Sentralblokka, en tilbaketrukket teknisk etasje på tak samt to gangbroer mot GHB
og SB.
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Bilde 6 Sammensetning av bygningskroppen

Delvis sammenbygging med GHB gir fasader med ulik grad av dagslystilgang, det er et element som er
førende for utformingen. Høye vindusfelt med mye lysinnslipp langt inn i lokalene er viktig.
En vil også utnytte deler av takflatene til å slippe inn dagslys i de innerste lokalene for faste
arbeidsplasser i Vaskehallen.

Bilde 7 Dagslysinnslipp

Raske forbindelser mellom avdelinger som benytter sterilt flergangsutstyr og dekontamineringen av
utstyret er viktig, og det er behov for gangbro over til Sentralblokka i to etasjer, samt kort gangbro i en
etasje (plan 4.0) til Gamle Hovedbygg. Den doble gangbroen til Sentralblokka forbinder SOP
(Sentraloperasjonen) på plan 01 med plan 4.0 i nytt bygg, samt Dag og Thorax på plan 02 med takplan
på nytt bygg. Gangbroen må være koblet til heis og trapp i nytt bygg.
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Bilde 8 Gangbro til Sentralblokka

Bilde 9 Gangbro til Gamle Hovedbygg

Broene er vist som en forlengelse av eksisterende bro fra sentralblokk til gamle hovedbygg, derfra
kommer en kort bro fra gamle hovedbygg til vaskehall. Systemet blir da enkelt koblet sammen. Ved full
utbygging og tilrettelegging for skopvask er det valgt bro i to etasjer mellom vaskehallens 4 og femte
etasje og sentralblokkens 1 og 2 etasje. Broene lander i sentralblokken ved eksisterende korridorløp.

3.3.4 Overordnet organisering

Vaskehallen og sterilsentralen er et arbeidsbygg uten offentlige funksjoner, og har mindre behov for
foaje og tydelig hovedinngang. Den viktigste kommunikasjonen mellom bygget og omkringliggende
sykehusbygg er vareflyten inn og ut av bygget i transportanlegget og fra Sentralforsyninga.
16
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Logistikken inne i bygget, samt påkoblingene til byggene rundt, er avgjørende for å få til god flyt mellom
funksjonene som behandler varene og gode arbeidsplasser.
«Flergangsbruk av kirurgisk utstyr innebærer en potensiell risiko for overføring av smittestoff mellom
pasienter. Det finnes ikke tester for å bevise at et produkt er sterilt. Sterilitet må dermed sannsynliggjøres
gjennom kvalitetssikring av prosessene utstyr går gjennom fra det er brukt hos en pasient og til det på
nytt er klart for bruk».
Det er avgjørende å få til gode planløsninger med god flyt for en rasjonell og sikker drift. Spesielt må
renhet ivaretas.

Bilde 10 En visualisering av utstyret sin gang gjennom systemet

Bilde 11 Fargekoding

Graden av automatisering og robotisering i de ulike leddene er ikke avklart, det blir vurdert nærmere i
forprosjekt. Graden av automatisering påvirker planløsning og plassbehov for de ulike leddene i
prosessen.
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3.3.5 Logistikk og vareflyt

Funksjonene som skal inn i bygget er avhengig av en god logistikk for sikker og rasjonell produksjon.
Dette er avgjørende for å minimere ventetiden på ferdig behandlet sterilt utstyr og samtidig vesentlig for
akuttberedskapen for hele sykehuset. Kvaliteten på - og tilgangen til sterilt utstyr er vesentlig for
pasientsikkerheten og for driften av hele sykehuset.
Prosjektet forutsettes knyttet til det eksisterende transportanlegget for sykehuset. Nybygget kan tilsluttes
ved at det etableres forbindelse til Sentralblokkas underetasje (0.2) gjennom blindkjeller og mot
anleggets knutepunkt 13. Ved denne lokaliseringen vil transportveien bli vesentlig kortere til terminal 16
SOP og terminal 27 Dagkirurgi/Thorax, enn i dag
En ny vareheis med tilhørende kulvert sørger for god vareflyt fra varelevering. Heisen vil ha stopp på
plan 0.1M og 0.1.
Planlagte nye gangbroer vil være vesentlig for utstyr som må hastes frem og for utstyr av ukurante
størrelser som ikke kan gå i transportanlegget.

Bilde 12 Flytdiagram instrumenter – skitne inn til vask, pakking, autoklavering, lagring og utsending
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Bilde 13 Varelevering fra Sentralforsyninga

3.3.6 Personaltrafikk

.

Plassen mellom nybygget og SB vil bearbeides og blant annet møbleres med sykkelstativ for de ansatte.
Fotgjengerovergangen som fører til kollektivforbindelsene legges om og gjøres mer trafikksikker.
Hovedinngangen er plassert godt synlig og lett tilgjengelig på hjørnet av bygget mot sør-vest, under den
nye gangbrua i plan 4.0. Hovedinngangen benyttes som personalinngang til bygget.
Hovedinngangen fører ganske direkte inn i trappekjernen med to personheiser som favner alle de syv
etasjene. I nord-enden av bygget er det plassert en interntrapp (kombinert rømningstrapp) som inngår i
ren sone. Trappen forbinder ren side av garderobene med ren og steril side av vaskehall/ sterilsentral.
For persontrafikk er det tenkt påkobling via innebygd gangbru mot GHB i plan 4.0 og mot SB i plan 4.0
og 5.0. Gangbruene har ingen eller lite stigning og vil kunne benyttes til AGV eller traller.

3.3.7 Utearealer

Forplassen til bygget er også forplassen til Sentralblokka og andre nærliggende bygg da den største
andelen av gående til området kommer gjennom forplassen. Det blir derfor lagt vekt på at reetableringen av uterommet etter endt byggeperiode skal ha høy kvalitet og spille sammen med
eksisterende uterom, samtidig som det skal fremstå som lysere og mer innbydende enn eksisterende
uterom. Det inkluderer grønne innslag og benker for opphold, uten at nye funksjoner i uterommet skal
komme i konflikt med funksjonen som branntilkomst.
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Det er krav til sykkelparkering for arbeidsplassene, de vil bli lokalisert nærme naturlige sykkelruter inn
til bygget, primært i nærheten av hovedinngangen ved sykkelparkering i bakgård og i utearealet mot
nordøst.
Hjørnet mot gangfelt i nordøst er trukket tilbake i forhold til bygget som står på tomten i dag. Det er gjort
blant annet for å få mer avstand mellom hjørnet på bygget og fotgjengerovergang og ivaretar sikt til
trafikksikker fotgjengerovergang. Samtidig vil fotgjengerovergangen bli flyttet litt oppover i Jonas Lies
vei for å bedre sikten, og det vil bli mulig å tilrettelegge for kryssing for syklende inn til sykkelparkering.
Tomten ligger sentralt på sykehusområdet og trafikkavvikling for gående og kjørende må planlegges
nøye for byggeperioden. Jonas Lies vei vil bli holdt åpen i byggeperioden, men det kan bli aktuelt med
innsnevring til ett kjørefelt i kortere perioder.
Det nye bygget blir koblet til eksisterende varelevering under bakken og uten behov for trafikk inne på
tomten.

3.3.8 Takterrasse
Fra bygget og fra taket spesielt vil det være en fantastisk utsikt ut over byen og omlandet. Det
tilrettelegges for takterrasse over plan 4.0, med tilkomst fra hovedtrappen og gangbruene.
Takterrassene er tenkt innredet delvis med terrasser og delvis med grøntareal.
Takterrassen og øvrige takflater vil være godt synlig fra omkringliggende bygg og er byggets «fjerde
fasade». Med sedum på takflatene vil bygget være estetisk tiltalende fra alle vinkler og samtidig bidra til
fordrøyning av regnvann og til økologisk mangfold.

3.3.9 Utendørs elkraft

Utvendig belysning etableres langs fasaden i «brannveien» mellom V&S og SB, og inne i bakgården.
Byggets inngang og bakgård blir kameraovervåket.
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3.4 Organisering av de enkelte etasjer og funksjonsområder
3.4.1 Plan 0.1 Teknisk underetasje og lageruttak

Plan 0.1 Teknisk underetasje og lageruttak
I den nederste etasjen ligger de tyngste tekniske installasjonene, samt de funksjonene og maskinene
som krever ekstra romhøyde.
Ved SB i øst kommer den nye vareheisen fra Sentralforsyningen ned. En kulvert leder inn i underetasjen
på V&S, og det er satt av en ren sone for eventuell stripping av varer i arealet fremfor det sterile lageret.
Det sterile lageret ligger lengst vest, mot GHB.
Sentralt i etasjen er det satt av areal til to containervaskemaskiner, for redundans. Maskinene mates fra
etasjen over via egen heis eller løftebord. Vaskede containere kommer ut i andre enden og transporteres
til oppstillingsplass for rene vogner. Dette arealet er tenkt knyttet til det sterile lageret med mulighet for
automatisk påfylling fra lager til transportcontainere.
I området med de tekniske rommene mot SB ligger en rømningstrapp som gir rømning til det fri fra
nettstasjoner.
Interntrappen i nord ligger i ren sone og hovedtrappen med heiser er lett tilgjengelig i uren sone.
21
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Det er ikke planlagt med faste arbeidsplasser i denne etasjen.

3.4.2 Plan 0.1M Teknisk mesanin

Plan 0.1M Teknisk mesanin
Plan 0.1M er en teknisk mesanin etasje. Det innebærer at det er enkelte områder som er åpne ned til
etasjen under for dobbelt høyde i rom for funksjoner som krever ekstra høyde. Det gjelder store
funksjoner

som

høylager,

lager

for

rene-

og

fylte

transportcontainere

og

areal

for

containervaskemaskiner. I tillegg vil andre funksjoner som bla «Teknisk rom for kjemi/damp/vann» dra
nytte av å gå over to etasjer med et begrenset ristgulv på plan 0.1M.
I andre deler av etasjen vil det være dekke i betong og funksjoner som er helt adskilt mellom plan 0.1
og 0.1M. Det gjelder bla for nettstasjoner.
I mesanin etasjen kommer transportanlegget fra SB inn i sørøst. Transportcontainere med urent innhold
kommer inn til en dedikert heis som frakter innmaten opp til Vaskehallen. Containerne forsetter på
monorailen frem til containervaskemaskinene (en etasje ned) og mates inn der.
I vest ligger det sterile lageret. I denne etasjen har en tilkomst til det midterste nivået. Øvre del av
oppstillingen for rene vogner ligger vegg-i-vegg, og det er tilrettelagt for at de kan fylles automatisk fra
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det sterile lageret. Det er satt av et areal mellom de to funksjonene for automatisk pakking av vogner.
Det kan og benyttes til manuelt å supplere innholdet i rene vogner.
Det er ikke planlagt med faste arbeidsplasser i mesanin etasjen.

3.4.3 Plan 1.0 Sterilsentral og lagermottak

Plan 1.0 Sterilsentral og lagermottak
Plan 1.0 er inngangsplanet og er på bakkenivå. Via hovedinngangen på hjørnet i sørøst kommer man
inn i kjernen med hovedtrapp og personheis. Arbeidsarealet i etasjen er delt mellom ren og steril sone
og kun tilgjengelig etter ombytte i garderober lokalisert på plan 3.0. Ved behov er det mulig å bytte og
sluses inn i denne etasjen.
Interntrappen i nord ligger i ren sone og leder fra garderobene to etasjer over og inn til pakkearealet på
ren side, trappen gir rømning ut på terreng i dette planet.
Rene instrumenter/rister/innsatser og evt. bakker kommer ned via en ren instrumentheis i pakkearealet.
Det er lagt til rette for eventuell automatisk transport fra heisen inn i maskinarealet med autoklavene, ut
på andre siden og inn i det øverste planet av sterilt høylager.
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Sterilsentralens autoklaver ligger sentralt i etasjen. Autoklavene bygges inn med glassvegger for å
skjerme mot støy og samtidig gi mulighet for gjennomsyn og oversikt.
Det er en liten garderobe med HCWC i tilknytning til hovedinnngang som og kan benyttes som «nødgarderobe». Personheis er tilpasset handicappede.
Majoriteten av tekniske rom er lett tilgjengelig fra hovedtrappen på uren side.
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3.4.4 Plan 2.0 Vaskehall og Sterilsentral

Plan 2.0 Vaskehall og pakkeareal Sterilsentral
Her er Vaskehallen plassert, med uren sone inn mot GHB. Pakkearealet i Sterilsentralen er plassert ut
mot gatefasadene mot nord og øst.
Urene instrumenter blir via en tilpasset vareheis fraktet opp fra plan 0.1M til Vaskehallen. Her blir
instrumentene fordelt på vaskebord og forberedt til vaskemaskin. Det er plassert tre bakke/instrumentcontainer vaskemaskiner i etasjen. Fra vaskebordene går instrumenter og bakker inn i
vaskemaskinene som er bygd inn med glassvegger. Rene instrumenter og bakker kommer ut på andre
siden av maskinarealet og fraktes til pakkebordene. Funksjonen hører inn under Sterilsentralen. På
pakkebordene blir instrumentcontainerne forberedt til autoklavering.
Etasjen har de fleste faste arbeidsplassene for vaskehallen og sterilsentralen med sitt pakkeareal.
Arbeidsoppgavene har stort behov for godt lys. For vaskebord er det lagt inn overlys i taket i tillegg til
dagslys som kommer inn via bakgården mot GHB. Pakkearealet har arbeidsbord langs glassfasader.
Hovedtrappen med personheiser forbinder etasjen med planene over og under. Interntrappen i nord
ligger i ren sone og leder fra garderobene i etasjen over og inn på ren side til sterilsentralen. Det er en
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liten garderobe med HCWC i tilknytning til personheisene som er tilpasset handicappede og som og
kan benyttes som «nød-garderobe».
Majoriteten av tekniske rom er lett tilgjengelig fra hovedtrappen på uren side.
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3.4.5 Plan 3.0 Garderober og kontor

Plan 3.0 Garderober og kontor
I etasjen er personalgarderobene for Vaskehall og sterilsentral plassert, i området inn mot GHB som
har dårlig tilgang til dagslys.
Garderobene sin urene side nås via hovedtrappen i sør, og i nord kommer man ut på ren side og kan
ta interntrappen ned i produksjonslokalene.
Langs øst- og nordfasaden er det lagt kontorlokaler beregnet for utleie. Kontorene er lett tilgjengelige
via hovedtrappen eller gangbroene i etasjen over. Kontorene er organisert som celle- og team-kontor
langs gatefasader. De kontoransatte benytter hovedtrappen til daglig, i tilfelle brann kan de rømme ut
gjennom den rene trappa i nord.
På taket over den lave delen mot øst er det plassert et teknisk rom, som har tilkomst via takflaten fra
etasjen.
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3.4.6 Plan 4.0 Skop-vask og kontor

Plan 4.0 Skop-vask og kontor
Plan 4.0 har et stort areal for kontorarbeidplasser for utleie. I tillegg er det satt av plass til Skop-vask.
Skop-vasken er plassert inn mot østfasaden på V&S, da den er uavhengig av vaske- og
steriliseringsprosessene forøvrig. Plasseringen gir en effektiv kommunikasjon via 2-etasjes gangbru til
operative enheter og skopi i Sentralblokka.
Langs øst- og nordfasaden er det planlagt kontorlokaler beregnet for utleie. Kontorene er lett
tilgjengelige via hovedtrappen eller gangbruene. Kontorarealene kan være en kombinasjon av
kontorlandskap, teamkontor, stillerom og møterom. Layouten vil bli bearbeidet videre i neste fase og
tilpasset ønsket bruk. Brukerne har og ønsket seg et «show rom» i arealene med enkelt tilkomst fra de
operative enhetene.
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3.4.7 Plan 5.0 Teknisk rom og takterrasse

Plan 5.0 Teknisk rom og takterrasse
Plan 5.0 har en tilbaketrukket teknisk etasje. Den blir arkitektonisk integrert i byggets fasader, og er
trukket tilbake fra gatefasader for å dempe byggets høyder. Mot Jonas Lies vei i nord er det satt av plass
til takterrasse, og nordfasaden forholder seg til taket på frontbygget av Gamle Hovedbygg som er vernet.
Det tekniske rommet på plan 5.0 vil i hovedsak inneholde ventilasjonsaggregater.
Etasjen har bruforbindelse til plan 2.0 i Sentralblokka og er derfor tilgjengelig med heis.
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3.4.8 Fasader

I konseptfasen er det kun jobbet med overordnede tanker og idéer for fasaden. Fasadekonseptet bygger
på at man skal ha en moderne og transparent glassfasade, en enkel og nøytral fasade som står like fint
mot Gamle Hovedbygg og mot Sentralblokka. Innenfor et enkelt fasadegrid er det tenkt å jobbe med ulik
grad av transparens for små variasjoner som gir liv til fasaden. Åpninger som fremhever aktiviteten og
spesielt flyten i bygget vil bli vektlagt. Det er ønskelig å gi et innblikk i det komplekse systemet som
skjuler seg i kulissene på et sykehus, f.eks. ved å gjennom fasaden fremheve robotiserte funksjoner i
lokalet. Trafikken i gangbroene vil være synlig, og det kan være aktuelt å ha glassfelt mot utvendig
vareheis, til høylageret og andre områder med høy aktivitet. Samtidig vil arbeidskomforten til de ansatte
og sikkerheten bli ivaretatt. I videre detaljering av fasaden vil det bli tilrettelagt for inntransport av større
maskiner når de skal skiftes.

Fasade konsept
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3.5 Rom og areal
3.6 Logistikkanalyse med prinsipp for vare- og personalflyt
Prosjektet har tatt hensyn til de innspill og vurderinger som er utledet gjennom prosjektarbeidet.
I forbindelse med forprosjekt vil det bli utarbeidet mer detaljerte vurderinger som blant annet skal ta for
seg:

-

Dimensjonering/verifisering av heiskapasitet.

-

Dimensjonering av oppstillingsplasser og system for håndtering av transportkontainere.

-

Dimensjonering kva gjelder vask av kontainere.

-

Antall maskiner som skal installeres, og konkret hvilke maskiner som skal gjenbrukes.

o

Logistikk rundt flytteprosess for å unngå dyre mellomløsninger.

-

Verifisering av størrelse sterilt lager.

-

Alternativ vareflyt fra sterilt engangslager
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3.7 Overordna teknisk program
3.7.1 Basis
Bygget prosjekteres etter TEK17, gjeldene lover og forskrifter samt Helse Bergen sine
grunnlagsdokument og prosjekteringsveiledere.
Prosjekteringsgruppen har hatt fokus på å skape et fleksibelt og robust bygg, som er tilrettelagt for
utbygging i flere etapper. De ulike trinnene i dekontamineringsprosessen henger tett sammen og
tilhørende teknikk. Man ser for seg å ta i bruk eksisterende vaskemaskiner og autoklaver, og gradvis
fornye og komplettere maskinparken etter behov. Plan for maskinpark ved innflytting og plan for
maskinpark ved maks dimensjonerende kapasitet konkretiseres i forprosjektfasen.
Bygget prosjekteres for å kunne ivareta eget oppvarmingsbehov, se avsnitt om energi under.
De tekniske fagene, VVS og elektro, er beskrevet i egne kapitler lenger bak i konseptrapporten.
Per konseptfase er det kun arkitekt som har etablert fagmodell. Modellen for bygget videreutvikles i
forprosjektfasen av alle fag. BIM manual for BUS2 benyttes som utgangspunkt, og ambisjonsnivå
tilpasses prosjektet i samråd med Helse Bergen.

3.7.2 Energi
Bygget skal prosjekteres i henhold til TEK17. Bygningsteknisk er det et enkelt bygg, innholdet er teknisk
og komplekst.
Bygget får en relativt kompakt form, med kun to «helt frie» fasader med dagslys (nord og øst). Mot vest
er bygget helt eller delvis sammenbygd med Gamle Hovedbygg, og i sør er en smalere bakgård mot
Gamle Hovedbygg.
Arkitekt vurderer det slik at det ikke er behov for solskjerming på grunn av høye nabobygg og nordvendt
fasade.
Byggets steril- og vaskeprosesser har i all hovedsak varmeoverskudd. Det er en klar målsetning å
gjenvinne overskuddsvarmen til oppvarming av ventilasjonsluft og vann til de samme prosessene. Det
gjøres med varmegjenvinnere i ventilasjonsaggregater og en varmepumpe som gjenvinner temperatur
i varmt gråvann fra vaskemaskiner. Størrelse og omfang av tiltakene avgjøres etter kost/nytte
vurderinger i forprosjektfasen.
Byggets hovedtavler utstyres med energimålere. Det er nettanalysatorer på alle større avganger som
gir mulighet for å innhente forbruksdata på de forskjellige installasjonene. Forbruksdataer brukes for å
optimalisere den tekniske driften av bygget.
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3.7.3 Regulering av tekniske anlegg
Ventilasjon deles som nevnt inn etter arealer for kontor og prosess. I kontorlokaler skal
ventilasjonsmengder styres etter tilstedeværelse og behov (VAV). For prosessarealer skal luftmengder
i stor grad reguleres etter trykkdifferanse innenfor oppgitte luftmengder for gjeldende romklasser.
Med unntak av ventilasjonsbatterier skal varmeanlegget mengdestyres. Radiatorer på enkelte rom
mengdestyres lokalt, radiatorer i større arealer utstyres med soneventiler. Oppdeling av slike soner
avklares med Helse Bergen/bruker i forprosjektfasen.
Isvannskurser mengdestyres, med unntak av eventuelle kjølebafler i møterom, med mer.
Som nevnt under generell del, er det en målsetning å gi V&S robuste, smarte og energieffektive
løsninger, med så lav kompleksitet som mulig. Samtlige av løsningene for bygget planlegges i samråd
med Helse Bergens driftsavdeling, og skal være i tråd med Helse Bergens prosjekteringsveiledere.
Belysningen i de større arealene styres av SD-anlegget i henhold til bruk (tilstedeværelsesdetektorer)
og tid på døgnet. Styring ved hjelp av Dali busser.
I kontorareal blir det lokale tilstedeværelsesdetektorer som styrer belysningen.

3.7.4 Særlige byggetekniske forhold
Sterilsentralen har strenge krav til renhet. Renhetskravene gjelder for materialvalg, utførelse, trykksetting mellom produksjonssoner, etablering av sluser og så videre.
Robuste løsninger, god fleksibilitet og mulighet for komplementering og bytting av spesialmaskiner er
suksessfaktorer for et funksjonelt bygg med lang levetid.
Det vises til teknisk avdeling og de krav som er til bygningsmessig utforming.

3.7.5 Person og varetransport
Det er planlagt to personheiser samt en heis tilknyttet transportanlegget i bygget. I tillegg er det planlagt
en redundant heis for urent utstyr fra etasje 0.1 til 2.0 og en redundant heis for rent utstyr fra etasje 2.0
til 1.0.
Om alternativ 2 eller 3, uten innredet lager besluttes gjennomført, så må det settes inn en midlertidig
redundant heis for sterilt utsyr i lagerarealet mellom etasje 1.0 og 0.1.
Per konseptfase er det ikke utført en heisanalyse for bygget, det vil bli utført i teknisk forprosjekt.
Bygget kobles på eksisterende transportsystem («monorail»).
For varetransport fra Sentralforsyningen til V&S etableres det en egen utvendig vareheis i Sentralblokka.
Heisen planlegges med en kapasitet på 5 tonn og nødstrømsforsyning. Eksisterende vareheis i
Sentralforsyningen (plan 0.1 til +0.2) er en del av denne transportåren.
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Ansatte ved Sentralforsyningen har vurdert dette til å være tilstrekkelig kapasitet i forhold til transport til/
fra vaskehall og sterilsentral i tillegg til påkoblingen til transportanlegget.
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3.8 Utstyrsprogram
Utstyr skal i så stor grad som mulig gjenbrukes. Det er en forutsetning at alle maskiner som skal inn i
anlegget medflyttes.
Dette gjelder i første rekke:
-

sterilisatorer (autoklaver).

-

Instrumentvaskemaskiner

-

Spesialsterilisatorer i forbindelse med DaVinci roboter etc.

Utskiftning av maskiner skal følge normal utskiftningsfrekvens.

3.9 Byggeteknikk
3.9.1 Grunnforhold
Det er utført 9 totalsonderinger i forbindelse med grunnundersøkelse.
Grunnforholdene på tomten består av friksjonsmasser, en miks av sand og grus med varierende
forhold over berg, samt humus ned til 4 meter under terreng. Bergforløpet avtar fra sør (GHB)
mot nord (Jonas Lies vei), fra 5-11m under terreng. Grunnvannsnivået på tomten er ikke påvist i
denne fasen.

3.9.2 Utgraving

3.9.2.1

V&S bygget
Ved utgraving må eksisterende bebyggelse hensyntas. Det må påregnes et utgravingsnivå som
ligger i størrelsesorden 6 til 7 meter under fundamentnivå for eksisterende bebyggelse (GHB).

3.9.2.2

Transporttunnel
For transporttunnel fra SB i blindkjeller til V&S, for sammenkobling med eksisterende
transportsystem, må løsmasser graves ut og fast berg pigges vekk i og utenfor blindkjeller av SB,
se figur under.
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3.9.3 Støttekonstruksjoner
Ved utgraving må det påregnes støttekonstruksjoner i form av jetpeler og stålrørspeler for å
stabilisere eksisterende bygg og vei. Det gjelder langs veggliv av GHB for V&S-bygget og SB for
transporttunnel.

3.9.4 Fundamenter
For V&S-bygget blir fundamenteringsløsning enten på komprimert sprengstein eller direkte
fundamentering på fast berg i kombinasjon med peler. Det bestemmes i neste fase i samarbeid
med geotekniker når fundamentlaster foreligger og etter at geoteknisk prosjektering er
gjennomført.

3.9.5 Styrende faktorer
Ved valg av bæresystem og etasjeskiller har følgende faktorer vært styrende:
a) Arkitektens planer
b) Liten byggeplass
c) Logistikk
d) Jonas Lies vei skal være åpen under byggeprosessen

3.9.6 Søyler
Søyler utføres av plasstøpt betong.
Der søyler ikke kan være synlige, kan de utføres av stålhulprofiler med bunn- og topp plate skjult
i veggkonstruksjoner. Bærende stålkonstruksjoner brannbeskyttes til påkrevd brannmotstand.

3.9.7 Bjelker
Bjelker bygges minst mulig under dekke og skal være integrert i dekkekonstruksjonen i form av
utstøpt T-bjelke eller samvirkebjelke av stål.

3.9.8 Etasjeskiller
Dekker og tak utføres av plasstøpt betong opplagt på søyle- og bjelkekonstruksjoner. Gulv i
etasjene utføres som oppbygd flytende gulvkonstruksjon/påstøp for avretting og for å ivareta
gulvvarmesystem, fall i baderom etc.

3.9.9 Avstivningssystem
Bygningens avstivingssystem består av heis- og trappesjakter og veggskiver av betong som
fundamenteres på bunnplater. Eventuelt kan stålkryss benyttes på enkelte steder.

3.9.10 Nettstasjoner og tekniske installasjoner
Nettstasjoner og tavlerom under bakken mellom SB og V&S bygges vanntett av plasstøpt betong
med svellebånd, waterstop, isolasjon, membrantekking og gulvavretting. Dekkekonstruksjonen,
taket, skal tåle last fra brannbil.

3.9.11 Gangbruer
Det er regnet med to gangbruer:
1. Gangbru fra SB til V&S over to etasjer i plan 4 og 5, ca. 13m.
2. Gangbru fra GHB til V&S i plan 4, ca. 5m.
Det skal være minst mulig inngrep på eksisterende konstruksjoner.
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Bærende søyler føres ned til fundamenter på komprimert sprengstein eller fast berg, eventuelt
pelefundamenter på fast berg.

Bæresystemet utføres av stålprofiler og brodekke av betongelementer, med maks bredde på 3m,
opplagt på undergurt av stålbjelker/fagverk.
Stålkonstruksjonene brannisoleres til påkrevd brannmotstand i form av brannmaling og
brannisolasjon. Eventuelt kan bærende stålsøyler brannisoleres i form av utstøping.

3.10 VVS-installasjoner
3.10.1 Generelt om VVS-tekniske anlegg
Byggets vanninntak til sanitær og sprinkler blir fra vannledning langs tomten mot Jonas Lies vei. Tilbake
føres overvann fra tak, samt spillvann fra plan 1-4, med selvfall ut mot Jonas Lies vei. Spillvann fra utstyr
ved eller under bakkenivå går via pumpekum i kjellergulv, før det går opp og inn på spillvann fra plan 14. Ledningene føres tilbake på en kommunal kum i samme gate, nedenfor GHB.
Nybygget tilknyttes Sentralblokkas fjernvarmenett. Tilkoblingspunkt blir en kurs for «blått nett» i et
teknisk rom i Sentralblokkas transportanlegg. Sammen med en ny gråvanns-varmepumpe, skal
fjernvarmen brukes som spisslast og nødforsyning ved feil på andre systemer.
Bygget sprinkles og dimensjoneres i tråd med brannkonsept. Utvalgte rom i kjeller planlegges med
slukkegass, av hensyn til særskilte tekniske installasjoner.
Systemer som trykkluft, medisinsk luft og damp, hentes via kulvert fra Sentralblokka, ettersom den har
overskuddskapasitet på disse systemene, som gir en vesentlig besparelse for nybygget.
Av hensyn til kvalitetskrav og driftstid er ventilasjon i bygget fordelt på to typer aggregater, kontor og
steril/vask prosess. I tillegg er containervaskemaskiner i kjeller planlagt med et omluftsaggregat, for å
fjerne varme og fukt fra prosessen lokalt.
Bygget har kjølebehov for ventilasjonsaggregater, omluftsaggregat, rom for vaskeprosesser, tekniske
rom, og eventuelle møterom. Kjøling utføres i hovedsak ved kjølebatterier og fan-coiler på isvann. Det
er en målsetning å dekke isvannsbehovet med byggets gråvannsvarmepumpe (kald side).
Generelt er det en målsetning å gi V&S robuste, smarte og energieffektive løsninger, med så lav
kompleksitet som mulig. Samtlige av løsningene for bygget planlegges i samråd med Helse Bergens
driftsavdeling, og skal være i tråd med Helse Bergens prosjekteringsveiledere.
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3.10.2 Sanitæranlegg

Sanitæranlegg i byggets garderober og toalettkjerne prosjekteres og utføres i tråd med sykehusets
prosjekteringsveileder. Så langt er bygget vurdert til lav risikoklasse for legionellautvikling, og moderate
tiltak legges til grunn.
Vaskeprosesser i bygget krever store mengder varmtvann, både vanlig tappevann og RO-vann (vann
filtrert ved reversert osmose). Det vektlegges en energieffektiv oppvarming og akkumulering av vannet.
De samme vaskeprosessene avgir og til dels store mengder varmt avløpsvann i enkelte sykluser. Som
et ledd i energieffektiv oppvarming av forbruksvann, er det planlagt å hente ut varme fra deler av
spillvannet fra maskinene. Avløpsvann fra vanlige sanitærinstallasjoner (WC etc.) vil ikke bli brukt til det
formålet. Ved varmeveksling mot avløpsvann vektlegges driftshensyn, og praktisk løsning forankres
med teknisk avdeling før detaljprosjektering.

3.10.3 Varmeanlegg

Nybyggets varmebehov består i hovedsak av grunnoppvarming av rom langs fasade (radiatorer), noe
ventilasjonsoppvarming, samt oppvarming av tappevann og vann til vaskeprosesser. Sistnevnte krever
en del akkumulering for å unngå store effektuttak. Rom med høy luftutskifting varmes opp via
luftbehandlingsanlegget. Varmeanlegget skal i all hovedsak forsynes fra tidligere omtalte varmepumpe,
med støtte fra Sentralblokkas fjernvarme.
Varmeanleggets samlestokk og hovedsirkulasjon er planlagt i teknisk rom på tak. Føringer mellom
etasjene plasseres i rørteknisk sjakt.
Temperaturpar på kursene skal prosjekteres med tanke på utnyttelse av varmepumpen.

3.10.4 Sprinkleranlegg

Vannuttak for sprinkleranlegg hentes fra eksisterende ledning i Jonas Lies Veg, til sprinklerventil på
bakke/kjellernivå. Sprinkleranlegget utføres som soneanlegg, med hovedstamme i rørteknisk sjakt.

3.10.5 Gass og trykkluft

Damp benyttes i flere av maskintypene for dagens steril- og vaskefunksjoner. Sentralblokkas
dampanlegg har god kapasitet, og bruken med damp ønskes videreført i ny sterilsentral. En forgrening
av Sentralblokkas damp og kondensatledning gjøres i transportanlegget, og føres til sterilsentralen
sammen med gass og trykkluft. For hvert plan med uttak bygges en lokal underfordeling med
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sikkerhetsventiler i rørsjakt. Hovedstammen føres helt opp til teknisk rom på tak, til befuktning av
ventilasjonsluft vinterstid.
Teknisk trykkluft legges frem fra Sentralblokka, til ulike maskiner i V&S. Tilkobling skjer i samme plan
som transportanlegget. Etter hovedstengeventil skal stamme med forgreninger føres opp i rørsjakt til og
med plan 3.0.
Medisinsk trykkluft hentes fra varmesentral i Sentralblokka, og føres ned i transportanlegget sammen
med teknisk trykkluft videre mot V&S. Etter hovedstengeventil skal stamme med forgreninger føres opp
i rørsjakt til og plan 3.0.

3.10.6 Ventilasjon

Ventilasjonsanlegg plasseres i tekniske rom på tak. Anleggene dimensjoneres for å ivareta gjeldende
krav til arbeidsmiljø og luftmengder oppgitt i standarder for aktuelle romklassifiseringer. Store deler av
arealet forsynes med HEPA-filtrert luft, som fordeles med hensyn på overtrykk i «rene soner». Avtrekk
skal i stor grad plasseres med hensyn på å fjerne overskuddsvarme og forurensninger fra prosesser.
Av energihensyn er en målsetning å benytte roterende varmegjenvinnere på aggregatene, der det er
mulig. Der avtrekksluft kan inneholde skadelige gasser eller andre forhold som kan være til hinder for
slike grenvinnere, vurderes separate avtrekk.

3.10.7 Kjøling

Som nevnt innledningsvis under avsnitt overordnet teknisk program, er det mange ulike funksjoner som
har kjølebehov, året rundt. Det er en målsetning å dekke behovet med isvann fra kald side på
varmepumpen, fordi bygget og har et parallelt energibehov til RO- og tappevannsoppvarming.
Kjølemedium og størrelse på varmepumpen besluttes i forprosjektfasen. Det er et ønske å bruke
temperaturpar på tur/returledning slik at isvannet og kan benyttes til regulering av fukt i
ventilasjonsluften. Det etableres en ledning mot Sentralblokkas isvannsanlegg, slik at et eventuelt
overskudd av kjøling fra vårt anlegg kan avlaste det. Den samme ledningen kan og fungere andre veien,
som back-up ved feil på V&Ss anlegg.
Kjøleanleggets samlestokk og hoved sirkulasjon er planlagt i teknisk rom på tak. Føringer mellom
etasjene plasseres i rørteknisk sjakt.
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3.10.8 Elkraft

Helse Bergen reviderte sine kravspesifikasjoner i 2018. Spesifikasjonene blir hensyntatt i forprosjektet.

3.10.9 Basisinstallasjoner elkraft

Det er medtatt komplett jordingsanlegg for bygget.
Det etableres strukturerte føringsveier for sterk og svakstrøm i bygget. Egne stige sjakter for kabler /
skinner. Føringer helt fram til arbeidsplassene.

3.10.10

Høyspent forsyning

Før rivning av Siporexbygget må forsyningskablene til høyspentkiosken utenfor Gamle Hovedbygg
sikres. Kablene må graves frem, og nye kabler skjøtes inn slik at de kan legges sikkert i «dagen» mens
Siporexbygget rives og byggegropen til det V&S graves fram.
Det planlegges to nye nettstasjoner/høyspentrom under brannveien mellom Sentralblokka og
Siporexbygget. En nettstasjon for normalkraft (1600kVA) og en nettstasjon for nødstrømsforsyning
(1600kVA). Begge trafoene blir tørr-trafoer.
500kVA trafo for Gamle Hovedbygg (230V) blir plassert i normalkraft stasjonen.
Nybygget blir forsynt med 400V TN-S system fra begge stasjonene så sant nødstrømsforsyningen blir
etablert nord i Sentralblokka (eget prosjekt). Nødstrømsforsyningen hentes fra dieselaggregatene (ikke
turbinene) i Teknisk sentral.

3.10.11

Lavspent forsyning

230V forsyning til Gamle hovedbygg reetableres ved hjelp av en skinne med 1250A strømføringsevne.
Skinnen legges direkte mellom trafo og hovedtavle i Gamle Hovedbygg.
400V normalforsyning etableres ved hjelp av en 2500A skinne direkte fra normalstrømstrafoen. Skinnen
føres opp under himling fram til hovedtavle normalforsyning i plan 0.1 i Vaskebygg.
400V nødstrømsforsyning etableres ved hjelp av en 2500A (kobber leder) skinne. Skinnen legges
direkte mellom trafo og hovedtavle nødstrøm i plan 0.1.
Det avsettes ferdig tilkobling for en tilsvarende skinne som skal frem til ny tenkt hovedtavle for nødstrøm
nord i Sentralblokka. Denne hovedtavlen skal bli etablert i U2 i Sentralblokka.
40

KONSEPTRAPPORT - NY VASKEHALL MED MULIGHET FOR STERILSENTRAL OG CASE CART

Ny hovedtavle normalforsyning plasseres i plan 0.1.
Egen hovedtavle nødstrømsforsyning plasseres i plan 0.1.
Eget UPS rom med hovedtavle og batterirom plasseres i plan 0.1.
Disse tre rommene er tenkt brannsikret med energengass.
Fra de tre hovedtavlene monteres dedikerte stigeskinner, med full strømføringsevne, i hver sin stigesjakt
frem til øverste etasje i bygget. Det avsettes 2 (-3) tilkoblingspunkt i hver etasje.
Elektro sterkstrøms infrastruktur er da klargjort for at alle etasjene kan utnyttes fullt ut.
I hver etasje monteres egen underfordeling for normalstrøm/nødstrøm og UPS.
Det monteres egne tavler for Sentral driftskontroll (SD) i toppetasjen (teknisk rom på tak, plan 5.0), i
plan 3.0 (rom på tak for ventilasjonsanlegg) og i plan 0.1. Tavler for SD-anlegg forsynes fra «rett»
strømforsyning, avhengig av kravene som kommer frem i forprosjektet.
I etasjen som er planlagt for Sterilsentralen legges det ut skinne fra nødstrømsforsyning og UPS.
Skinnene føres frem og over tekniske areal for maskinene. Uttak til maskinene hentes direkte fra
skinnene. Sikringer lokalt i arealet og installasjonene er klargjort for utvidelse/endringer uten at man må
inn i sterile områder.
For fremføring av elkraft til arbeidsplassene vurderes skinner.
Normalstrøms installasjoner forsynes direkte fra underfordelingen i etasjen.

3.10.12

Lys

Bygget bestykkes med energiriktige LED armaturer. I planlagte arealer for vaskehall og sterilsentral er
det tenkt armaturer med RA bedre enn 90, det vil si enhver fargeforskjell på produktene skal kunne
oppfattes i installert belysning. Det er ikke samme kravene til RA i kontorarealene. Lysnivåene
prosjekteres i henhold til Lyskulturs belysningsplanleggere.
All belysning tilkobles ved hjelp av pluggsystem i henhold til Helse Bergens «Kravspesifikasjon Elektro».
Slik blir det enkelt når man i fremtiden må erstatte defekte armaturer.
Nødlys er tenkt løst med etterlysende ledesystem. I arealer med roterende maskiner installeres
antipanikkbelysning/eventuelt vil belysningen bli forsynt fra UPS kurser.

3.10.13

Elvarme
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Det er ikke tenkt montert elektriske ovner i bygget, unntaket kan bli små toalett/birom om de havner i
kontakt med fasaden.

3.11 Overordnet IKT program
Overordnet ikt program er skissert i forbindelse med konseptrapport.
Den største utfordringen for prosjektet er en eventuell tilpasning til sporing, som ikke er besluttet.
De tilpasninger som ev skal gjøres i dette prosjektet vil være små og håndterbare sett i relasjon til øvrig
infrastruktur som eventuelt må etableres.

3.12 Tele og automatisering

3.12.1 Data/spredernett/fordelere

Basisinstallasjoner for tele og automatisering
Fiberforsyning inn til Hoved kommunikasjonsrommet planlegges utført i nært samarbeid med Helse Vest
IKT.
Hoved kommunikasjonsrom (IKT) for V&S etableres i plan 0.1.
Det etableres kommunikasjonsrom i hvert plan. Kommunikasjonsrommene knyttes sammen i en
redundant fiberring slik at eventuelle feil på en kabel ikke forstyrrer kommunikasjonen.
Integrert kommunikasjon
Ut fra kommunikasjonsrommene medtas et strukturert spredenett for data og telefoni. I tillegg monteres
det basestasjoner for dekning av trådløse nett.
Det legges opp til datauttak ved alle maskiner og arbeidsplasser.

3.12.2 Telefoni

Det legges opp til 100% dekning med WLAN. På samme måte som BUS 2 kan dette bli endret til IP
baserte apparater.
Det legges til grunn at vedtatte overordnede plan for felles kommunikasjonsplattform understøttes.
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3.12.3 Brannalarmanlegg

Heldekkende brannalarmanlegg med talevarsling etableres i hele bygget. Egen sentral.

3.12.4 Brann

Tiltaket prosjekteres i henhold til TEK 17 og det innebærer at bygningen må klassifiseres med hensyn
til risikoklasse og brannklasse. De branntekniske kravene fremkommer som et resultat av dette, samt
antall etasjer og type virksomhet i bygningen, det vil si risikoklasse 2 og brannklasse 3. Prosjektet
baseres på preaksepterte løsninger, med heldekkende sprinkler- og brannalarmanlegg og ledesystem
for rømning. Det forutsettes standard branncelleinndeling for arbeidsbygg og areal tilhørende samme
virksomhet kan samles i større brannceller.
Prinsipp for rømning vil i hovedsak bli via trapperom til terreng. Med fem tellende etasjer vil det være
behov for tilkomst for brannvesenets høyderedskap. Utforming av tilkomst og tilrettelegging for slokking
av brann må gjennomgås med det lokale brannvesenet i kommende faser.

3.12.5 Akustikk

Lydforholdene i prosjektet skal i utgangspunktet oppfylle krav i TEK17 ved grenseverdier gitt av NS
8175 lydklasse C. Arbeidsmiljøloven med grenseverdiforskriften inneholder også grenseverdier for
tillatelig støynivåer på arbeidsplasser. Det vil være behov for å utarbeide en lydrapport som en del av
forprosjektet der prosjektspesifikke lydkrav avklares. Rapporten må også gi overordnede premisser for
hvordan disse lydkravene kan tilfredsstilles, noe som danner et grunnlag for andre fagområders videre
prosjektering.
I arbeidslokalene utgjør både tunnelvaskemaskiner og bakkevaskemaskiner en vesentlig støykilde. Ved
nyinnkjøp av maskiner bør lavt støynivå være et tilleggskriterium. Det viktigste støyreduserende tiltaket
i prosjektet er å sørge for mest mulig innbygging av maskinene i et eget avlukke. Bruk av automatiserte
mate- og henteanordninger som kjører inn og ut av avlukket vil være gunstig.
Autoklaver avgir mye støy og bør innebygges med eget avlukke. Automatisering av inn og utmating er
en fordel for å redusere behov for menneskelig kontakt/nærhet til støykilden.
Det må monteres lydabsorbenter i rom med arbeidsplasser, samt andre rom der det etter TEK/NS 8175
er krav om lydabsorbent. Lydabsorbenter gjør lydenergi om til varme, og kan redusere støy i rommet fra
maskiner, tale og annen menneskelig aktivitet. Det arbeides mye med instrumenter og utstyr av metall,
lydabsorbenter kan gi god effekt for å redusere sjenansen fra denne typen skarpe lyder. Ved god
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plassering kan lydabsorbenter hindre ugunstige lydrefleksjoner og redusere spredning av lyd mellom
forskjellige arealer. Det må benyttes lydabsorbenter som oppfyller strenge krav til hygiene i enkelte av
områdene (avgivelse av fiber, vaskbarhet, fuktbestandighet, vekst av mikroorganismer etc.).
Kontorplasser, møterom, fellesområder og andre naturlige pausearealer beskyttes mot støy og skal ha
intern lydisolasjon i henhold til NS8175 eller andre krav som vektlegges gjennom forprosjektfasen.
Tekniske rom og teknisk utstyr planlegges med mulighet for vibrasjonsisolering for å hindre overføring
av strukturlyd og følbare vibrasjoner.

3.13 Miljøoppfølgingsplan – Helse Bergen
Miljøplan vil bli utarbeidet på samme måte og etter samme mal som øvrige prosjekt i Helse Bergen.

3.13.1 Reservekraft
Nødstrømsforsyningen til bygget benyttes til forsyning av produksjonsutstyr/vaskeutstyr som tåler et
mindre (under 10 sekunder) avbrudd i spenningen uten at hele prosessen må startes på nytt. Noen av
heisene blir tilkoblet nødstrømsforsyning, for å hindre opphoping av utstyr som skal til eller fra
sterilsentralen.
Det bygges opp et UPS anlegg i bygget som er i stand til å drive blant annet tørkeskap for skop,
sterilisatorer (tåler ikke «korte» avbrudd i spenningen), data/IKT anlegg med mer. Hvilket utstyr blir
bestemt i forprosjektet.
Batterikapasiteten på anlegget er avhengig av klassifiseringen vi setter på det medisinske utstyret.
Normene krever minimum en times batteribackup når UPS anlegget er tilkoblet nødstrømsaggregat.

4 Presentasjon av de ulike alternativene
Ettersom styret i september 2019 gjorde vedtak om å bygge ny sterilsentral på Siporextomten, er det i
rapporten sett på ulike alternative løsninger for dette alternativet. Nullalternativet blir ikke omtalt videre,
men vedlegges i (Lokalisering av ny vaskehall - sterilsentral, 2018).
Dee 3 alternativene som er utredes i rapporten er som følger:
Alternativ 1 «Fullinnredet bygg»
Alternativ 2 «Kun vaskehall og sterilsentral»
Alternativ 3 «Kun vaskehall»
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5 Kalkyle – Økonomiske beregninger

Det er i tidligere rapporter belyst konsekvenser ved å samlokalisere all vask av sterilt utstyr til et sentralt
sted på HUS, se vedlegg 1|
De økonomiske vurderinger som er foretatt baserer seg på den forutsetning om at dagens maskiner
skal inn i et system med validering og rekvalifisering. Dette gjøres i begrenset omfang i dag.
Økonomi er derfor i all hovedsak relatert til en reduksjon av fremtidig kostnad knyttet opp mot
revalidering av instrumentvaskemaskiner.
I tillegg vil instrumentvaskemaskiner som i dag er gjenstand for tentativ revalidering, ment å byttes ut
med maskiner som ikke krever slik validering, samtidig som de er langt rimeligere i anskaffelse.
Videre viser rapport noe inntjening på bemanningssiden. Dog er denne reduksjonen i rapport fra 2013
(Ernest & Young, 2013) på 1 stilling. Organisasjonsutviklingsprosjektet må ha som mål å øke dette
nedtrekket. Samlokalisering av vaskehall og sterilsentral viser noe større potensiale.
Det er forventet at robotisering av deler av steriliseringslenken vil gi ytterligere reduksjon i
driftskostnader. Dette anbefales utredet i neste fase av prosjektet.
I tillegg vil det som tidligere analysert bli flyttet oppgaver fra operasjonssykepleiere til øremerket
personell i sterilsentral/vaskehall. Det er påpekt en kvalitativ forbedring som følge av mer målrettet
opplæring av personell som har dette som hovedoppgave.
For beregninger etc. vises det til rapport laget av EY (Ernest & Young, 2013) med forutsetninger og
vedlegg.
Besparelser knyttet opp mot maskiner kan i tabellen fremstå som noe forvirrende all den tid at antall
enheter i hovedsak er det samme som i dag. Poenget er at de instrumentvaskemaskiner som utgår
erstattes av maskiner som er av en lavere kvalitet, som skal rengjøre bekken, blomstervaser og denne
type utstyr.

Dette er enheter som ikke skal revalideres samtidig som de har en langt lavere

innkjøpsverdi. Maskinene tas ut av drift og erstattes med enklere og rimeligere maskiner etter hvert som
de er avskrevet. Det er forutsatt at denne utskiftningen skjer over en periode på ti år med like beløp
hvert år. I rapport fra EY er dette forutsatt som en engangskostnad/besparelse fra år null.
Oppsummert er den største besparelsen reduksjon i gjenkjøp av i størrelsesorden 129 maskiner, de
fleste til en verdi av 150.000,-. Det er også reduksjon i gjenkjøp av 47 dyre instrumentvaskemaskiner til
625.000,- pr stk. Alle erstattes av maskiner som koster 75.000,- pr stk.
Rapport fra EY viser at årlige testkostnader, gitt at man skal følge krav fra legemiddelverket, vil bli
redusert med i størrelsesorden 48 mill. årlig. (Referanse regneark EY flik testing). Diagram som viser
konklusjon/resultat ender opp med en årlig besparelse på 52 mill.
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Adkomst fra dagens varemottak (sterilt lager), er strengt tatt en kostnad som hører hjemme i case cart
prosjektet, men vil være tilnærmet umulig å bygge ut på et senere tidspunkt. Denne kostnaden er ikke
isolert.

5.1 Avskrivninger

Avskrivningstid for bygg med tekniske anlegg er normalt 46 år, dersom man veier de ulike
bygningskomponentene. I dette tilfellet avviker beregningene noe. Årsaken til dette er overvekt av andel
tekniske anlegg sett i forhold til andre «normale» bygg.
-

Utstyr til steril produksjon og vask medflyttes i stor grad, og restavskrivningstiden utnyttes til
fulle.
o

Dette er allerede inne i avskrivningsmodellene og påvirkes lite av prosjektet.

-

Det er et enkelt bygg der de rent byggtekniske konstruksjonene har en lavere andel enn normalt.

-

Tekniske anlegg, ventilasjon, røranlegg og elektrotekniske anlegg utgjøre en relativt sett større
andel. Særlig fordi det er tatt høyde for en flytting av sterilsentral.

-

Etablering av kontor ligger pt ikke inne i prosjektkostnaden.

Kostnadspost
Bygning og andre felleskostnader:
Tekniske anlegg
Utomhus:

Kostnad [mNOK]
142
85
9

Resterende kostnader

48

Totalt

284

Avskrivingstid

35,3 år

Avskrivingstid
[år]
60
25
25
25

Avskriving
[mNOK/år]
2,4
3,4
0,4
1,9
8,0
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5.2 Økonomisk sammenligning av alternativene

Prosjektgruppen har utarbeidet en økonomisk kalkyle av de ulike alternativene, sjå Figur 2
Forutsetninger:
-

Usikkerhet er ikke lagt til i kalkylen

-

Kontorareal er kalkulert som ferdig innredet

-

Finansieringskostnader er ikke medregnet

-

Det er ikke tatt høyde for lønns- og prisstigning

Figur 2 Kostnadskalkyle

Totalt anbefales det å avsette 300 mill. til gjennomføring av prosjektet.

6 ANBEFALT HOVEDALTERNATIV
6.1 Konklusjon/anbefaling.

Variasjonene i kostnad mellom full utbygging og kun vaskehall er: kr 18 956 500,Å la være å innrede kontoretasjer og kun medta vask og steril er kr 10 956 000,-.
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Det er et betydelig behov for kontorareal og det vil ikke være hensiktsmessig å unnlate å innrede disse
siste arealene. Dersom det skulle vise seg nedgang i behov, noe som er lite tenkelig, så er det mulig å
avslutte en del leieforhold. Videre vil utbygging med kontorer lette rokkering i forbindelse med blant
annet utbygging av poliklinikker og andre prioriterte investeringer.
Det er i budsjettavsetningen medtatt kr 16 mill. som usikkerhet i prosjektet. Usikkerheten kan synes
noe lav, men den største usikkerheten vil være knyttet opp i mot logistikk rundt bygget, samt utgraving
av tomt. Konsulent har regnet «verste tilfelle». Det ligger derfor allerede innebygd noe usikkerhet i
grunnlagstallene.
Det bør settes av kr 300 mill. til gjennomføring.
I tillegg bør det innarbeides i prosjektet/langtidsinvesteringsplan, gitt at case cart blir valgt som prinsipp
i størrelsesorden kr 50 mill. til automatisering av sterilt lager og noe robotisering. Dette bør i tilfelle
ivaretas i denne fasen. Denne kostnaden er ikke medtatt i dette prosjektet. Videre er det ikke medtatt
kostnader til sporing, all den tid man ikke vet hvilken teknologi som blir valgt og til hvilken pris.

7 PLAN FOR DET VIDERE ARBEID

I konseptfasen er logistikk og byggbarhet sjekket ut. Tre alternative konsept for valgt tomt er vurdert.
Kalkyle innenfor P50 for de tre alternativene er vurdert.
I konseptfasen har prosjekteringsgruppen har hatt fokus på å skape et fleksibelt og robust bygg, som er
tilrettelagt for utbygging i flere etapper. De ulike trinnene i dekontamineringsprosessen henger tett
sammen og tilhørende logistikk og teknikk likeså. Man ser for seg å ta i bruk eksisterende vaskemaskiner
og autoklaver, og gradvis fornye og komplettere maskinparken etter behov.
Basert på styrets beslutning etter endt konseptfase videreføres valgt alternativ i forprosjektfasen. Om
beslutningen faller på andre alternativ enn fullinnredet bygg får det konsekvenser for skissert logistikk
og teknikk, og løsninger for det vil i så fall gi et større optimaliseringsbehov i forprosjektfasen.
Det legges opp til en involverings- og beslutningsplan for brukerne gjennom forprosjektfasen. Etablert
romdatabase videreføres og detaljeres. Det arrangeres arbeidsmøter for vaskehall, sterilsentral, skopvask, teknikk/drift, lager og fellesfunksjoner basert på besluttet alternativ.
Plan for maskinpark ved innflytting og plan for maskinpark ved maks dimensjonerende kapasitet
konkretiseres gjennom forprosjektfasen.
Plan for systematisk ferdigstillelse påbegynnes, og hensyn til sykehus i drift skal ivaretas. Brukerutstyret,
som vaskemaskiner og autoklaver, blir en del av planen for ferdigstillelse.
Entrepriseform besluttes innledningsvis i fasen og danner grunnlag for prosjekteringsgruppens videre
arbeid.
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Kalkylen bearbeides videre for valgt alternativ frem mot styrets investeringsbeslutning etter endt
forprosjektfase.

Særlige utfordringer i forprosjektfasen
Bygget skal hensynta samlokalisering av flere funksjoner, og en maskinpark under utvikling. En
maskinpark i vesentlig endring påvirkes av tilrettelegging av teknisk infrastruktur med endret behov over
tid og funksjoner som skal være i drift under endringer og utvidelser. Det gir og et utfordrende
kostnadsbilde når alle «worst-case» scenarier skal hensyntas. I praksis betyr det at man hensyntar
største effektbehov, største dampbehov, største avløpsmengde, høyeste avløpstemperatur, høyeste
fuktighetsavgivelse, høyeste avgitte temperatur og høyeste ventilasjonsbehov osv. Selv om ikke alt
inntreffer samtidig vil maskinparken i endring gi økte totalbehov og økte kostnader. Grad av innbygging
av maskinareal samt automatisering, med hensyn til akustisk støy for vaskemaskiner og autoklaver er
og en utfordring når dimensjoner og maskiner endres over tid.
Graden av fremtidig automatisering i bygget er ikke kjent og må konkretiseres i teknisk forprosjekt. Grad
av automatisering påvirker de byggtekniske fagene.
Logistikk mellom enheter som blir samlokalisert i nybygget, og innad i dekontamineringsprosessen, må
optimaliseres innenfor prosjektets fysiske og kostnadsmessige rammer. Lagerbehov og i hvilken grad
bygget skal ivareta fremtidig case cart løsning må besluttes i forprosjektfasen.

7.1 Strategi entreprisevalg og tentativ fremdrift.

7.1.1 Entreprisevalg.
Helse Bergen har gode erfaringer med delte byggherrestyrte entrepriser.
En ser for seg følgende entrepriseinndeling:
-

Riving av eksisterende bygg
o

-

Omlegging av infrastruktur tas som rammeavtale

Utgraving av byggetomt, fundamentering, grunnarbeider, rør i grunnen, konstruksjoner, tett
bygg, innervegger, gulvlegger, maler, beslag, himlingsarbeider.
o

En stor entreprise, entrepriseform avklares. Trolig totalentreprise basert på
forprosjektrapport. Forhandlet modell.

-

Ventilasjonstekniske arbeider, forhandlet modell.

-

Røranlegg, herunder sanitæranlegg, sprinkler, trykkluft. Detaljbeskrevet.

-

Elektrotekniske anlegg. Detaljbeskrevet.

-

Levering av trykkluftsutsutstyr, kompressorer, dersom relevant, vannrenseanlegg.
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-

Levering og montering av containervaskemaskin

-

Levering og montering av transportanlegg

-

Flytting av vaskemaskiner og ev autoklaver.

-

Suppleringskjøp maskiner og utstyr.

-

Automatiseringsprodukter.

7.1.2 Markedsvurdering.
Prosjektets verdi rent bygningsmessig ligger fint innenfor hva de fleste store og mellomstore
entreprenører vil kunne klare.

7.1.3 Tentativ fremdrift.
Rivearbeider bør iverksettes snarest for å få bygget revet før BUS 2 skal stenge vei opp mot innkjørsel
til parkering Nord i sentralblokken i forbindelse med etablering av kulvert til BUS2.
Det stipuleres følgende fremdrift for dette arbeidet isolert:
-

Utsendelse av anbud med forbehold om endelig godkjenning, medio april 2019.
o

Teknisk beskrivelse er klar for utsendelse.

o

Tillatelse til riving må innhentes snarest.

-

Tømming av bygg for personell kan tidligst skje innen første mai. Oppstart kan ikke skje før da.

-

Rivearbeider forventes å ta fire mnd.
o

Oppstart riving første juni.

7.2 Sporing.

I følge EU direktiv Document 32017R0745 skal det etableres sporing av sterilt gods. Dette skal utføres
slik at det enkelte instrument skal kunne spores fra brukersted, knytes opp mot pasient, opererende
personell, samt spore prosesser som leder opp mot sterilisering av samme utstyr. Det skal også kunne
identifiseres hvilken maskin som har prosessert utstyret og person som har håndtert dette.
Ref. Regional smittevernplan
Hvor det bla er beskrevet krav til ha adekvat sporingssystem.
Som følge av dette har Helse Bergen fått innvilget åtte millioner kroner fra Innovasjon Norge, og kr 1,2
millioner fra Helse Vest for å finne partnere som vil, og kan utvikle denne type sporingsteknologi.
Problemstillingen er i mindre grad bruk av programvare for å lagre sporingsdata, men mer knyttet opp
mot selve sporingsteknologien.
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Det finnes allerede i dag en rekke muligheter for å spore utstyrsenheter. Utfordringen er imidlertid å
finne sporingsenheter som:
-

Er små nok

-

Tåler autoklavering

-

Tåler påkjenning over tid

-

Er vedlikeholdsfrie.

Sporing er ingen forutsetning for etablering av sterilt lager eller sampakking.
Imidlertid må de ulike enheter i sterilt lager identifiseres slik at de kan automatisk plukkes og settes
sammen til case cart eller for den saks skyld sendes uten å være sampakket.
Enhetene kan da ligge i predefinerte plasser eller legges i kurver/bakker som er identifiserbare og unike.
Imidlertid vil det for prosjektet sin side være en fordel å få samordnet denne sporingsteknologien før
utrulling. Det samme gjelder for bruk av dataverktøy for bestilling.

7.2.1 Overordnet målsetning.

Inngå partnerskap med næringslivet for å finne teknologiske løsning/er som skal kunne gi sykehusene
i Norge automatisk sporing på enkeltinstrumenter som brukes flere tusen ganger.
Løsningen skal bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i planlegging og sømløs logistikk i sykehusene.
Bedre kvalitet og oversikt: Sporings- og overvåkningsløsninger på kompliserte kirurgiske instrumenter
vil gi sykehusene store mulighetsrom på tilgjengelighet og til å vite hvor utstyret befinner seg.

Effektiv drift: For sterilforsyningskjeder i sykehus må det legges til rette for effektive sporingsløsninger
som tåler både kjemi, varme og trykk.

7.2.2 Status
Prosjektet er i behovskartleggingsfasen og i disse dager beskrives behovet i samarbeid med Idean.
Idean utarbeidet designet og hjelper til med visualisering av markedsføringsmateriale som vil følge med
beskrivelsen til markedsdialogen. En del av tanken er at man skal forsøke å nå ut til leverandører som
man vanligvis ikke når ut til.
Før prosjektet går videre til neste fase – markedsdialog, skal man ha en problemstilling/et
behov/innovasjonsrom hvor næringslivet skjønner hva som etterspørres og hva de skal levere på.
Behovet må samtidig beskrives slik at det gir rikelig rom for nytenking og innovasjon.
Samarbeidspartnere i prosjektet:
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Prosjektorganisering for innovasjonspartnerskap for identifisering av re-prosessert utstyr:
Styringsgruppe

Prosjektgruppen

KSK/ Eier Hanne Klausen

Prosjektleder – Viviann Torvund Danielsen

Prosjektkontoret/ Geir Pedersen

Fag/Operasjonsspl – Linda Jansson

Helse Vest IKT- Erik Hansen

Fag/Operasjonsspl - Kjersti Nævdal

Innovasjon Norge - Nina Broch Mathisen

Helse Vest IKT/arkitekt – Cathrine Løvset

Eksternt sykehus/Sykehuset Østfold –Ingunn Olsen

Sykehusinnkjøp – Anders Rökaas

Sykehusbygg – Bjørn Bakken

Medisinsk teknisk– Eirik Furre
Innovasjonskompetanse – Marthe Hammer
Innovasjon Norge – Torunn Totland Stangervåg
Økonomi og finansavd – Åse Haavde Hansen

Det er ikke medtatt noen kostnader til selve sporingsteknologien. Imidlertid vil det bli etablert tilstrekkelig
datanettverk, ref overordnet ikt plan, for å kunne ivareta sporing dersom WLAN blir informasjonsbærer.
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8 Oppfølgingspunkter

-

I neste fase i prosjektet så må man vurdere om poliklinikkene og sengepostene i større grad
skal gå over til sterilt engangsutstyr, framfor sterilt flergangsutstyr.

-

Utrede i hvilken grad vask av scoop skal skje i ny vaskehall, enten helt eller delvis.

-

Beslutte vedr grad av robotisering

Via organisasjonsprosjekt se på personalmessige konsekvenser av case cart
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10 Vedlegg
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Vedlegg #1 Kronologisk oversikt over saker som omhandler sentralisert vaskehall
(dekontaminering) og sterilhall.

Referanse
193/07

Optimalisere

sterilproduksjonen

Beslutning

Innhold

Foretaksledelsen

Oppstart

ved

av

utredningen

rengjøring/desinfeksjon

HUS

av

Sentralisert

utstyr,

sentral

rengjøring-/desinfeksjonssentral. Levert 2010

Langtidsplan

for

Medisinsk servicedivisjon

Medisinsk

Ny rengjøring og desinfeksjonshall

servicedivisjon

2012 – 2016
Sak 45/12 Arealplanen

Styret

2012

Bergen

Sak

62/13,

konseptrapport

nytt

barne-

Styret

i

Helse

Ny sentralisert desinfeksjonshall

i

Helse

Logistikkonsept

Bergen

BUS,

inkl

case

carts

(prosedyrepakker).

og

ungdomssjukehus
Sak

47/14

Oppdatert

arealplan
Sak

i

Helse

Ny sentralisert desinfeksjonshall

i

Helse

Prosjektet BUS 2 inkl logistikk løsninger vedtas,

Bergen

48/15,

nytt

Styret

forprosjekt

barne-

og

Styret
Bergen

inkl case carts for BUS. Bindende vedtak

ungdomssjukehus
Sak 14/18, Igangsetting

Styret

av konsept Sentralisert

Bergen

dekontaminator

i

Helse

Vedtar oppstart av utredningsarbeid sentralisert
dekontaminator og sterilforsyning

og

sterilforsyning
Sak 93/18 Utviklingsplan

Styret

Helse Bergen

Bergen

i

Helse

Utrede og etablere sentralisert vaskehall og
sterilfunksjon, klargjøre blant annet konsekvenser
for organisasjon og bygg ved overgang til
sampakkede

prosedyrepakker,

økt

grad

av

robotisering og hvordan funksjonen kan etableres
i etapper
Sak 95/18 Lokalisering

Styret

av

Bergen

ny

vaskehall

-

i

Helse

Vedtar

lokaliseringsalternativ

vaskehall

-

sterilsentral

sterilsentral
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Vedlegg #2 Case Cart

Definisjon av Case Cart

Case Cart er en pakkeløsning for alt som trengs av utstyr og materiell til en spesifikk planlagt operasjon:
Prosedyrepakke, sterilt engangsutstyr og sterilt flergangsutstyr.
Med spesifikke operasjoner mener vi operasjoner/prosedyrer, både Elektive og ØH, som er planlagt i
operasjonsplanleggingen (Orbit). Det som trengs av utstyr til uplanlagte operasjoner og behov som
oppstår under en operasjon - må operasjonsmiljøene ha på lokale (nød) lagre.
Utstyr som brukes til operasjoner/prosedyrer som ikke skal inn i Case-Cart er f.eks: Hansker,
kompresser (reserver), andre artikler, suturer, hemostasemidler og Implantater. Dette vil da være
tilgjengelig i et lokalt beholdningsførtlager eller et forbrukslager.
På bildet under illustreres hvordan en Case-Cart (alt som behøves til operasjonen) kan samles i et innerrack i en transport-container.

Bestilling av produksjon av Case Cart
Det er tidligere skissert opp en mulig bestillingsprosess for Case Cart som er slik:
1. Kirurg bekrefter prosedyrekort, diagnosekode og inngrepskode i Orbit
2. Orbit sender da en pakke-bestilling til SAP/Merida/?
3. Robot pakker, i riktig rekkefølge, aktuelle prosedyrepakker, sterilt engangsutstyr og sterilt
flergangsutstyr til denne Case-Cart.
4. Dette pakkes og sendes til operasjonssted, slik at det er klart i rimelig tid i forkant av operasjon
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5. Robot og/eller Personell på operasjonssted setter Case-Cart på avtalt oppstillingsplass

Pakking/produksjon av Case Cart
I dag tilrettelegger (pakker) operasjonspersonell det som treng til en operasjon på operasjonsstedet, fra
lokale forbrukslagre.
I Logistikkrapporten til BUS2 skisserer man at Case Cart også pakkes på operasjonsstedet. Dette vil
føre til en komplisert og tidkrevende logistikk (se illustrasjon under).

FIGUR OVER: Illustrasjon på logistikken av komponenter til Case-Cart (Blå =steril engangsutstyr,
Rød=ureint flergangsutstyr, Grønt=reint sterilt flergangsutstyr)

I BUS2 er det opprinnelig tilrettelagt et areal i underetasjen for å pakke varer fra sterilforsyning og sterilt
engangslager. Disse arealene er uten dagslys og ikke egnet til faste arbeidsplasser. Dersom det
etableres «sentral» Case-Cart produksjon vil det være naturlig å foreta all pakking der. Se optimalisert
modell i illustrasjon under. Alternativer for sentralt lager steril utdyper i eget avsnitt.
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Et annet alternativ er å fortløpende forsyne Ny vaskehall og sterilsentral med sterile engangs artikler.
Som i illustrasjonen under, der man vil bestille fortløpende fra et forsyningslager (Som i dag) og ha et
beholdningsstyrt lokalt lager i nytt bygg, som brukes til pakking av Case-Cart.

Alternativer for Steril engangslager
Det største spørsmålet er hvor stor del av det som i dag er sterilt engangslager som skal inngå i et nytt
sterilt lager som skal brukes til pakking av Case Cart, og hvor stor del som skal gå fra dagens sterile
lager direkte til nærlager på forbruksstedet.
Sentralisering på dette området vil få ned det relativt store antallet engangsartikler som administreres
direkte fra opererende enheter, og som i dag utgjør merarbeid for disse. Grunnen til denne håndteringen
er manglede lagringskapasitet i dagens sterile lager. Ved å flytte hele eller deler av volumet over i nytt
sterilt lager forutsettes det at det frigjøres tilstrekkelig plass til å kunne håndtere dette volumet sentralt.
Volumet som direkte bestilles utgjør ca 2500 enheter for KSK/SOP.
Slike lokale lagre må vi tilstrebes å være avdelingsuavhengig. Pga kostnadsfordeling i dag er det «hver
klinikk sitt skap». Ved å bruke scanningsteknologi og nye moderne dataprogrammer (beholdningsstyrte
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lagre) må det etter hvert bli mulig å allokere kostnader opp mot rett sted selv om man tar fra et felles
lagerområde.
Slike lagre etableres bla annet i København for en ny felles sterilsentral, og det er også etablert slike
lagre flere andre steder. Teknologien er velkjent og utprøvd, og er egentlig samme teknologi som brukes
ved lagring av alt fra bildeler til varer fra eksempelvis Komplett. Kostnadene er ikke linjære med antall
enheter.
Vi har skissert opp to mulige alternativer for sterilt lager i nytt bygg. Det ene er, som prosessillustrasjonen under prøver å vise, et nytt forsyningslager. Dette kan da erstatte dagens sentrale sterile
lager, som har 600 artikler for både operasjonsvirksomheten, sengeposter og poliklinikker. I tillegg til
det Sentralt KSK lager (25 artikler) og 2500 artikler som KSK/SOP bestiller direkte og lagrer på SOP.
Dette lageret vil da kunne forsyne hele HUS med sterilt engangsutstyr (bestilling fra SAP) og pakking
av Case-Cart (bestilling fra Orbit).

Et annet alternativ er å beholde dagens sentrale steril lager, som kun forsyner alle utenom
operasjonsvirksomheten. Det nye lageret vil da kun betjene operasjonsvirksomheten på HUS. Denne
modellen kan også brukes i en overgangsfase. De forskjellige alternativene må sees på nærmere i veien
videre.
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Libra prosjektet har definert lagertyper, som sier litt om rollen til lagrene som er skissert.

Drivere for å etablere Case Cart
Foruten at det er en forutsetning for logistikken i BUS2 oppsummerer – så er det mange drivere og gode
argumenter for Case-Cart. Hovedeffektene kan oppsummeres slik, i uprioritert rekkefølge:
 Kontroll, oversikt og standardisering av utstyr
 Effektiviser bruk og utnyttelse av utstyr
 Arealeffektivt og lagringseffektivt
 Riktig bruk av bemanning på operasjonsstuene
 Forbedret infeksjonskontroll og pasientsikkerhet
 Raskere oppstart av operasjoner
 Bedre kostnadskontroll
 Lavere driftskostnader
(Butcher, Mark S., “Choosing a Case Cart?» Materials Management in Health Care).
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Utfordringer og gjenstående oppgaver
-

-

Hvordan få levert andre «systemene» og/eller Case-Cart når det oppstår behov i operasjoner
o Nødlager og/eller nød-case cart?
o ØH Case Cart – lagres på lokalt lager
o Prosedyrepakker som er sannsynlig å bruke ved enkelte Case Cart – lagres på lokalt
lager
o Andre Case Cart som hyppig brukes – lagres i pakkeområdet til Case-Cart
Retur av ubrukte sterilt flergangsutstyr.
o Retur til sterilsentral/pakkeområde for case-cart/lager for ferdigpakkede case cart
Avlysning av operasjoner.
IKT systemene. Bestilling fra Orbit til Merida og SAP. Merida erstatter?
Forankring i fagmiljøene, oppdatering av prosedyrekort, diagnosekode og inngrepskode i Orbit.
Samt oppdatere med riktig utstyr og pakke-rekkefølge
Ulike alternativ hva gjelder transport til forbrukende avdelinger som ikke har transportanlegg
direkte til post.
Endring i organisering og bemanning som følge av case cart.
Kost nytte vurdering.

Kostnader
Investeringskostnader i forbindelse med etablering av case cart kan bestå i:
-

Endret sammensetning og volum at noe sterilt gods.
Programvare for bestilling av sterilt sampakket gods (trolig vil dette inngå i ny software som er
under implementering.)
Robotisering av sterilt lager.
Eventuell robotisering av håndtering av sterilt gods som kommer i transportcontainere.

Kostnader for automatisert sterilt lager bør medtas i forbindelse med vaskehallprosjektet.
Det er beregnet til i størrelsesorden kr 50 mill. for dette samt noe robotisering av funksjonene.
Dette må belyses nærmere.

Status/anbefaling.
For Case Cart vil det være fornuftig å etablere et nytt sterilt lager i forbindelse med ny vaskehall og
sterilsentral. Denne bør også robotiseres. Dersom det ikke skal pakke Case Cart vil roboten uansett
kunne pakke rene sterile varer.
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Vedlegg #3 Momenter til konseptrapport
Dekontamineringssenter - Dekontamineringshall og Sterilsentral
Nasjonal- og lokalstrategisk forankring.
Med forankring i Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetjenesta, Forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, Forskrift om medisinsk utstyr, Forskrift om håndtering
av medisinsk utstyr, Spesialisthelsetjenestens formål §1-1 punkt 1,2,4,5,6. Særlige plikter og oppgaver,
herunder § 3-1. Øyeblikkelig hjelp, § 3-3 Meldeplikt til Helsedirektoratet, §3-3-a Varsel til Statens
helsetilsyn om alvorlige hendelser, § 3-8 Sykehusets oppgaver herunder pasientbehandling, utdanning
og forskning. §3-9 ledelse i sykehuset, smittevernplan Helse Vest RHF 2017-2021; Strategi for å
førebyggje og handtere sykehusinfeksjonar og Helse Bergen strategi 2017-2022.

Bakgrunn
Siden Sterilforsyningskjeden til sykehuset er sterkt forankret i Forskrift om smittevern i helse- og
omsorgstjenesten har den også en naturlig tiltaksdel i sykehusets infeksjonskontrollprogram. Både
håndtering av medisinsk gjenbruksutstyr gjennom rengjøring, desinfeksjon og steriliseringsprosess er
det satt spesifikke krav til i likhet med sterilforsyning sett i et totalperspektiv (Bilde 1).
Bilde 1
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Kundeportefølje
Sterilsentralen forsyner sykehusets mange adresser med medisinsk gjenbruksutstyr som det stilles krav
til sett i et forsvarlighets- og i et pasientsikkerhetsperspektiv. Pr. 2018/2019 består kundeporteføljen av
177 adresser og hovedsakelig fordelt fra de mest kompliserte heldøgns opererende enheter og
dagkirurgiske enheter, til mindre kompliserte enheter som poliklinikker, satellitter og sengeposter.
Reduksjon i adresser skyldes sannsynligvis et naturlig resultat av de ulike prosjektene som omhandler
sammenslåingene av enheter og områder i Helse Bergen siste årene. Dersom vaskehallen flytter inn
og Sterilsentralen blir værende i vaskeribygget må en ta hensyn til adressene som fortsatt skal ha
leveranse og antall transportforsendelser som da må dobles mellom nytt bygg og vaskeribygget.
Prioriteringer i loopet må sikres. Nå kan vi ha utfordringer med at tøy og matforsending går foran
operasjonsutstyr i prioritet. Gjør oppmerksom på at adressene i BUS 2 ikke er medregnet i kurven i bilde
1.
Bilde 1

Antall leveranseadresser fra Sterilsentralen HUS til kunde
HBE i tidsrommet 2016-2018
132
130

129

128
125

126
124
122
120

117

118
116
114
112
110
2016

2017

2018

Adressereduksjon jmf. diverse avdelings-/enhets sammenslåing

Utvikling i mengde utstyr og turnover
Utstyrsmengden i Sterilsentralen har en spennvidde fra de mest kompliserte kirurgiske verktøyene til
det enkle (Bilde 2,3,4). Utstyrsmengden varierer i takt den medisintekniske utvikling og stadig nye
metodiske tilnærminger med formål om å gjøre minst skade på pasient under inngrep. (Bilde 2).
Bilde 2 (hentet fra aktivitetsrapporten Innsiden Helse Bergen)
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Sterilsentralen var designet etter det «verdensbildet» en hadde mot slutten av 90-tallet da det verserte
enklere varianter i sterilforsyningskjeden av medisinsk gjenbruksutstyr enn i dag. Nasjonal strategi for
antibiotika resistens var fraværende på 90 tallet, pakkeforløpene likeså. I en mer moderne tid er det
gjort en del indikatorsatsinger og nasjonale kvalitetsforbedringer som til sammen utgjør endringer i
sterilforsyningsbildet. Vi opplever høyere utstyrsturnover for å ivareta frister, mer og kostbart utstyr i
omløp og mer komplisert utstyr som krever mer tid fordi utstyret oftere er hult og har et design som
krever årvåkenhet for å sikre at ikke biologisk materiale blir igjen og plantes i neste pasient. Inspeksjon
og overvåking er det vi bruker aller mest tid på i dag sett i et utviklingsperspektiv. Kontroll- og vedlikehold
er viktige lovfestede tiltak.
Leddet og kannelert utstyr krever forbehandling før maskindekontaminering og er krevende sett i et
kontrollperspektiv i etterkant. Urenheter og fuktighet i ledd etter vask og som får oppformere seg, danner
grunnlag for forringelse av utstyrets bevegeligheter og levetid og i tillegg tilbyr vi et ikke sterilt utstyr til
pasienten. Operatør kan i tillegg oppleve at utstyret ikke har den fleksibiliteten i leddene som han/hun
forventer for å kunne gjøre diagnostikk eller inngrepet riktig eller skånsomt. Kontrollsonene for dette
arbeidet må styrkes og det må utføres i samme prosess – like etter rengjøring og desinfeksjon. I fravær
av optimale kontrollsoner i Sentraloperasjonen og i alle deler av sykehuset der medisinsk
gjenbruksutstyr vandrer, benyttes produksjonsarealet i Sterilsentralen til denne type kontroll.
Bilde 3,4, 5 og 6 viser et lite glimt av kompleksiteten utstyret representerer for at vi skal sikre
pasientsikkerheten.
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Bilde 3

Bilde 4
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Bilde 5

Bilde 6

Økt behov for areal jmf. økte oppdrag = økt behov for kompetanse
Vi trenger areal, vi trenger ro, vi trenger fleksible arbeidsstasjoner, vi trenger godt underlag og vi trenger
lys for å kunne utføre livsviktige oppgaver for pasienten.
Jmf. økt arbeidsmengde har vi vokst ut av våre lokaler. Arbeidsstasjonene våre teller 5 i dag mot 4 i
2002. Og det er ikke mulig å øke mer pga. lokalets utforming. Vi skulle sett at vi kunne økt med tre
arbeidsbord til. Til sammenligning har vaskeriet et lokale vegg i vegg vår produksjon med liten oppetid
jmf. vår heldøgns drift. Dette arealet er imidlertid avsatt til andre formål i Drifts/teknisk divisjon.
Vi ser også i tillegg en dreining i faget der kunden (brukerklinikken) spør oss om råd om anskaffelse,
ber om gjennomgang av deres utstyrspark for å bistå dem med evaluering av kvalitet på deres eget
utstyr. Dette var noe de selv gjorde før, men denne kunnskapen ligger nå i Sterilsentralen. Behov for
vår kompetanse gir et signal om at forvaltningen av instrumentvedlikehold kanskje ikke er organisert
riktig jmf. rett kompetanse på rett plass?
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Reduksjon av støy er en viktig faktor for konsentrasjon og trivsel. Maskinparken i dagens Sterilsentral
er integrert i produksjonslokalet og prosess støy kommer helt tett inn på arbeidet som utføres i direkte
tilknytning til maskinenes fysiske beliggenhet. Videre leder gulvbelegget svært mye statisk elektrisitet
via mennesker og skaper utfordringer i mottaksarealet.

Økende integrasjonsbehov gir manglende fleksibilitet
Sterilforsyning i sykehuset har hverken fått den oppmerksomhet eller anerkjennelsen som det
«nervesenteret» det skal være i et moderne sykehus. Alle driftsendringer med formål om økt
effektivisering hos brukerklinikker i sykehuset har uten unntak gitt oss store driftsutfordringer i
servicelinjen. Nylig oppdaget for eksempel LIBRA at de ville få utfordringer ved innføring av SAP
oppimot vår drift og kanskje ligger mye av grunnen til det at sterilforsyning har vært undervurdert som
viktig aktør i sykehusets pasient og logistikkperspektiv? BUS 2 kan ikke åpne og fungere optimalt uten
at vi har en strømlinjeformet sterilforsyningskjede.
All omrokkering og sammenslåing av enheter har utfordret den tekniske infrastruktur som må være på
plass for optimal pasientsikkerhetskontroller i alle ledd av en sterilforsyningsprosess. Enheter med
annen type medisinsk gjenbruksutstyr slås sammen med enhet som ikke har tilstrekkelig infrastruktur til
å håndtere behovet «nykomlingene» har med seg og som igjen forsinker våre prosesser. Hud/Revma
og Øye/Hode hals er klassiske eksempler. Men vi har fått løst disse utfordringer på lavest mulig nivå.
Men vi kom inn svært sent i prosessen.
Etter hvert som sykehusets utstyrssortiment endres og turnovertiden økes er ikke Sterilsentralen
fleksibelt designet til å imøtekomme disse endringene. Dette skaper friksjoner som vanskeliggjør dag til
dagfleksibilitet vi må å ha for yte lovpålagt service samt være en god samarbeidspartner for de
opererende enhetene. En kirurg kan kun gjøre jobben sin når verktøyet er på plass og er personal- og
pasientsikkert å benytte.
Fremtidsbildet er at det vil være et sterkt integrasjonsbehov for å sikre data i alle deler av denne
tjenesten dersom vi skal svare på den tydelige bestillingen i lov og forskrift. Forutsetningen for sømløs
drift fra pasient til neste pasient sett i et dekontaminerings- og sterilforsyningsperspektiv er fraværende
i dagens Sterilsentral. Slike viktige infrastrukturer koster mindre å investere i nytt bygg enn i gammelt
hus skulle vi tro.

Ineffektiv Sterilsentral- risiko for pasientsikkerheten
Mottaksarealet i Sterilsentralen er designet for å motta rent utstyr. Med dagens høye turnover er
arealet underdimensjonert. Dessverre ser vi oftere enn tidligere en økning av synergimeldinger og
rutinekontroller som omhandler at urent utstyr ankommer Sterilsentralen (bilde 7). Dette utfordrer
pasientsikkerhetsbildet da urent utstyr krysser det rene med risiko for å forurense det rene utstyret
(bilde 8). Synergimeldingene har store «mørketall» og rutinekontrollene avdekker kun deler av
utfordringene.
At brukerklinikkene ikke er utstyrt med nødvendig infrastruktur vanskeliggjør vårt arbeid i neste ledd.
Vått og urent utstyr skaper Biofilm (bilde 9 og 10) som igjen kan utgjøre en risiko for at utstyret ikke
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kan bli sterilt. Rengjøring, desinfeksjon, tørking, inspeksjon, vedlikehold og sterilisering må skje i
samme prosess uten forsinkende mellomledd dersom en skal forhindre biofilmdannelse som
forårsakes fra stillestående vann og oppformering fra urent utstyr. I dag er det ikke alt vi klarer å sende
tilbake til kunde for omvask når vi oppdager ikke optimal behandling av kirurgiske instrumenter.
Kunden har ofte kvelds- og nattestengt eller har såpass høy aktivitet at de ber om avlastning. Har vi
kapasitet bistår vi, men tilretteleggingen er ikke optimal. Risikoen er tilstede for krysskontaminering.
Alternativ når ikke brukerklinikkene kan ta urent utstyr tilbake er at operasjonsutstyr ikke ankommer i
tide til de skal benytte det. Derfor bistår vi når vi kan. Tabellen samsvarer ikke mellom funn og
tilbakesending – nettopp av den grunn av vi avlaster en del.
Bilde 7

Utstyr som ikke ankommer tilfredstillende til
Sterilsentralen jmf. rutinekontroller + registrerte synergimeldinger
782
800

620

600
400

598

412

347

280

245

200

21

21

4

346

30

0
Vått/fuktig utstyr

urent utstyr
2015

2016

2017

Send tilbake for omvask
2018

Bilde 8 (eksempel fra Danmark (lånt bilde) om brukt raspe på ortopedisk pasient)
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Bilde 9.Biofilm fordi utstyret ikke har vært rengjort på riktig måte.

Bilde 10 viser en saks med lim på og som det da har laget seg «biofilmtendenser» på. For det blotte øyet kan du neppe se dette
men for oss i Sterilsentralen ser vi alt.

70

KONSEPTRAPPORT - NY VASKEHALL MED MULIGHET FOR STERILSENTRAL OG CASE CART

Instrumentsafari
Bilde 10 viser en oversikt over kritiske punkt for instrumentet i en sporingskjede. Det er nettopp av denne
grunn at en bør se på hele bygget som en sammenhengende tjeneste.

Viktighet av monitorering, validering og teknisk support
Kirurgisk Serviceklinikk har de mest moderne dekontamineringsmaskiner på markedet og høyt
kvalifiserte medarbeidere i alle ledd av dekontamineringsprosessen. Prosessen starter allerede på
operasjonsbordet før det går videre i prosesser som skal ivareta pasientsikkerhetsbildet i de 7 nivåene
en dekontamineringskjede består av. (Bilde 11)

Bilde 11
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Rengjøring og desinfeksjonsprosess skjer ennå desentralisert. Og det finnes utallige vaskemaskiner for
instrumenter spredd rundt i Helse Bergen. Dette skal samles. Imidlertid skjer sterilisering sentralt. Lik
en pasient som må overvåkes og tas blodprøve av for å finne årsak, må kirurgisk utstyr monitoreres
gjennom validerte prosesser for å kunne «friskmeldes» til ny pasient. Teknisk avdeling er bekymret sett
i perspektivet samtidighetskonflikt dersom Sterilsentralen blir boende der den er. Maskinleverandører
er ikke selvgående og må følges opp. Mye av tiden til teknisk avdeling går nettopp til å følge disse opp.
Ved å samle all infrastruktur i nytt bygg kan en få en bedre sambruk av ressurser og sikre oppetid på
maskinene fordi teknisk avdeling sammen med leverandører er «on site» på en plass. At leverandørene
lærer av teknisk avdeling i HUS signaliserer også at vi er gode på det vi gjør men det er også en sikkerhet
i at vi kan klare oss en liten stund siden det ofte blir lagt reisetid til leverandørene. Ved å samle
sammenhengende tjenester på ett sted vil en lettere kunne evaluere praksis og avtaler.

Oppsummert
Sterilsentral og vaskehall hører sammen i prosess. Det vil kunne bli en større belastning
bemanningsmessig

og

driftsøkonomisk

å

holde

disse

to

prosessene

adskilt.

Risiko

for

pasientsikkerheten kan bli en utfordring ved adskillelse all den klargjøringstid og leveransetid er viktig
faktor.

June Aksnes, Seksjonsleder Sterilsentralen og
Kategoriansvarlig for Dekontaminering/Haukeland universitetssjukehus
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