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1. Introduksjon 

 
Byggeprosjektet 
Bygging av Parkhjørnet er godkjent av styrene i Helse Bergen og Helse Vest, og finansiering av bygget 
er innarbeidet i langtidsbudsjett for både Helse Bergen og Helse Vest. Parkhjørnet gir sykehuset en 
samlokalisering av en ny sentral vaskefunksjon (kirurgiske flergangsutstyr) og sterilsentralen. 

Behov for investering i Case Cart og tilhørende automatisering 
Dette dokumentet oppsummer de investeringene som må på plass for å få til Case Cart, riktig HMS, 
pasientsikkerhet og effektiv drift. Dokumentet synligjør også konsekvenser om man ikke får på plass 
anbefalte investeringer. Case Cart er valgt som logistikkløsning for blant annet Glasblokkene og 
ombyggingen av SOP. Parkhjørnets areal og utforming medfører, som belyst i forprosjektet, 
utfordringer og risikoer for arbeidsmiljøet og effektiv drift av sterilforsyningen. Parkhjørnet (bygget) 
er også prosjektert for effektiv og trygg vask av flergangs verneutstyr i en pandemi-situasjon. 
Automatiserte løsninger er også anbefalt her, for å unngå unødvendig tung manuell håndtering. 
 

Oppsummering av gevinster ved investeringen 

Økt effektivitet og driftstid 
ved automatisering av 

arbeidsprosesser 

Gir bedre arbeidsmiljø og 
lavere sykefravær ved å ta 
bort tunge og gjentagende 

arbeidsoppgaver 

Muliggjør riktig bruk av 
personell og kompetanse på 

de oppgavene som faktisk må 
være manuelle  

Reduserer risikoene i ROS-
analysen ved manuelle 

håndtering pga. byggets 
høyde og størrelse. 

Sikrer leveranser til rett tid av 
sterilt engangs- og 
flergangsutstyr til 

operasjonsvirksomheten og 
øvrige avdelinger på 

sykehuset. 

Muliggjør sambruk av utstyr 
på tvers av operasjons-
avdelingene. Reduserer 
behovet for dublering av 

utstyr. 

Gir bedre driftsøkonomi i 
sterilforsyningskjeden. 

 
Lavere bemanning. 

Besparelse 6-13 MNO/år 

Frigjør areal til større 
operasjonsstuer. 

 
Eksempel: Vask og lagring på SOP 

til 2 op.stuer tilsvarer i dag  
ca. 15 kvm2 

Muliggjør detaljert sporing av 
det kirurgiske utstyret 

Gir bedre HMS og 
pasientsikkerhet ved færre 
manuelle arbeidsprosesser 

Muliggjør 24/7 “gratis” 
aktivitet i sterilforsyningen 

(pakking av transportvogner, 
ut/inn lossing, sending) 

Muliggjør kontinuerlig flyt i 
sterilforsyningen. 
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1.1. Hva er Case Cart 
Case Cart er forhåndspakket med det kirurgen trenger av utstyr på  
operasjonsstuen for det spesifikke inngrepet. Case Cart pakkes  
sentralt og leveres komplett på hver enkelt operasjonsstue i forkant  
av operasjonen. Utstyret stables i hyllestativer. Case Cart er alle 
 hyllestativene som til sammen rommer det utstyret som er bestilt.  
 
For Glasblokkene ble det besluttet at Case Cart skal benyttes for 
 å ivareta den krevende logistikken, og for å forenkle og trygge  
instrument- og utstyrshåndteringen. Dette prinsippet skal også  
gjelde etter ombygging av Sentral Operasjon (SOP) og for hele HUS. 
 Case Cart prinsippet forutsetter at logistikken blir forenklet og  
sentralisert (sentralt lager) for å unngå fragmentering av  
lagerlokasjoner som gjør sampakking vanskelig og øker  
sannsynligheten for feil. Løsningene på arealet som er til rådighet vil fungere best og gi mest 
besparelse i driftskostnader ved at lagring, mellomlagring og pakking skjer i et høylager. For å kunne 
hente ut full areal- og funksjonsutnyttelse av bygget anbefales det automatisering. Parkhjørnet er 
tilrettelagt for de automatiserte løsningene.  
 

1.2. Endringene fra dagens sterilforsyning 
I illustrasjonen under viser endringene mot nåsituasjonen. Parkhjørnet legger til rette for Sentral 
rengjøring og desinfeksjon (grønn sirkel). Sampakking av Case Cart, og et sentralt sterilt lager (rød 
sirkel) er det vi nå ønsker å få på plass. 

 

 
 

1.3. Hensikt med Ny sterilforsyning 
 

Visjonen: Helse Bergen skal leve opp til fremtidens krav til pasientsikkerhet, kvalitet på renhetsgrad 
av kirurgisk flergangsutstyr og arbeidsmiljø i sterilforsyningskjeden.  

Parkhjørnet bygges for å ivareta nødvendig kapasitet, teknologi og kompetanse på fagområdet. 
Investering i Case Cart, og tilhørende automatisering, vil være avgjørende i realiseringen av dette. 
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Stegene i Ny sterilforsyning er illustrert under. Målbildet oppnås ikke om vi ikke får investert i Case 
Cart og tilhørende automatiserte løsning. Rød markering er det som ikke er finansiert som en del av 
Parkhjørnet. 

 

 

Mål Ny sterilforsyning: Pasientsikkerhet 

Gi bedre pasientsikkerhet ved høyere kvalitet på vask- og steriliserings-prosesser 
 

Etablere kvalitetsstyrte arbeidsprosesser som skal redusere risikoen for instrumentrelaterte 
infeksjoner og gi færre reoperasjoner 
 
Bidra til reduksjon i utsettelser av operasjoner, unødvendig både venting og fastetid for pasientene 
 
Bidra i reduksjon i antibiotikaforbruk 
 

 

Mål Ny sterilforsyning: Arbeidsmiljø og drift 

Riktig leveranse til rett tid av sterilt engangs- og flergangsutstyr til operasjonsvirksomheten og øvrige 
avdelinger på sykehuset. 

Bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær ved å ta bort tunge og gjentagende arbeidsoppgaver 
 

Gi økt og spisset kompetanse for alle de manuelle arbeidsoppgavene 
 
Økt effektivitet og driftstid ved automatisering av arbeidsprosesser. 
 
Oppnå sambruk av utstyr på tvers av operasjonsavdelingene. Bedre driftsøkonomi i 
sterilforsyningskjeden 

Legge til rette for økt selvforsyning i beredskapssituasjon, bærekraftig drift og materialforbruk 
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2.   Investering i Case Cart og tilhørende automatisering 
 
Prosjektet har arbeidet detaljert gjennom logistikk- og arbeidsprosessene for sterilforsyningen og vi 
kan ikke anbefale å dele investeringene opp i forskjellige faser eller delleveranser. Alle stegene 
henger sammen i verdikjeden og faren er at effektivitet og flyt ikke vil være sterkere enn det 
svakeste leddet. Manuelt arbeid i denne verdikjeden vil gi økte risikoer for leveringstid, dårlige 
driftssikkerhet og driftstid, høyere driftskostnader, fare for menneskelige feil og utfordrende HMS. 
Dette er synliggjort i ROS-vurderingen og driftskostanalysen. 

Vedlagt (eller på linken) er en beskrivelse, med illustrasjoner, på hva prosjektet ønsker å få til med 
automatiseringen og hvilke oppgaver/funksjoner som løses.  

 

2.1. Investeringsoversikt 
Investeringene som er presentert må på plass for å få til Case Cart, riktig HMS, pasientsikkerhet og 
effektiv drift.  

Mye av virksomheten i Hele Helse Bergen vil få del i effektene/gevinstene av investeringene. Spesielt 
for arealene på sykehuset som allerede bygges og prosjekteres med utgangspunkt i et sentralt lager 
og en sampakkings-funksjon. I tabellen under foreslås en tilnærming der det synliggjøres hvor 
effektene kommer og dermed investeringskostnadene bør ligge. (se vedlagt Excel eller link) 

 

Oppsummering 
Oppsummert er det behov for å investere 111 MNOK i Case Cart og tilhørende automatisering.  
Case Cart prosjektet i Program for ny sterilforsyning ber om finansiering på 63,5 MNOK.  

Resten av finansieringen dekkes der hvor effektene/gevinstene ligger. Foreslått fordeling og 
periodisering av investeringskostnader fremkommer i tabellen. 
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Mulighet for mer automatisering 

Ved å etablere logistikk-konseptet, med IKT-løsning, har man lagt til rette for å kunne automatisere 
logistikkprosesser på sykehuset. Under viser vi eksempel på et slikt mulighetsrom.  

Eksempler på automatisering på andre lokasjoner, 
når IKT og opsjoner er etablert Glasblokkene Nye SOP 
Robotarmer. Lossing inn og ut T-containter. 
Døråpner og løfter. 3,5 M 3,5 M 

Conveyor baner. Forflytning av gods. 2,5 M 2,5 M 
 
I tillegg kan og bør man utforske mulighet for gevinster ved å koble på flere AGV og ARM for 
kontinuerlig flyt i logistikken andre steder på sykehuset. 

 

3. Konsekvenser ved å ikke investere 
 

Hvis man velger å ikke investere i Case Cart og automatisering nå vil det gi vesentlige konsekvenser 
på kort og lang sikt. Det vil føre til direkte konsekvenser som: 

 Sampakking av Case Cart må foregå i U3 i Glasblokkene. Dette vil gi økte driftskostnader for 
Glasblokkene, sammenlignet med automatisering. 

 Mister mulighet å frigjøre store nok areal i SOP til større operasjonsstuer. Eller at det må bli 
færre stuer der, p.g.a. behov for lokal lagerkapasitet og sampakkingsareal. 

 Økt behov for dublering av utstyr når man må ha lokale lagre 
 Mister mulighet til å sjonglere med bruk av instrumentkontainerne ved mangel på 

innpakningspapir til de kirurgiske ristene.  
 Mister mulighet for kontroll på detaljert sporing av det kirurgiske utstyret 
 Mister mulighet for eventuell frigjøring av areal i sentralforsyningen (sterilt lager) 
 Mister mulighet for 24/7 “gratis” aktivitet i sterilforsyningen (pakking, ut/inn lossing m.m.) 
 Mister mulighet for kontinuerlig flyt i sterilforsyningen. 
 Økt bemanning 
 Manuelle arbeidsprosesser vil gi økt risiko for pasientsikkerhet 
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3.1. ROS-vurderingen ved manglende investering 
Det har vært gjennomført en oppdatert ROS-vurdering av Arbeidsmiljøet i delprosjektet Ny 
sterilforsyning; Organisasjon og bemanning. Der har Tillitsvalgt, Verneombud og 
Bedriftshelsetjenesten deltatt og godkjent vurderingen. Fokuset har vært å gå gjennom 
konsekvenser ved ikke å investere i automatisering. (Se vedlagt excel). 
 

Faremoment Konsekvens Sansyn
lighet 

Konsek
vens 

Risiko-
nivå 

Fare for tunge løft og unødvendige arbeidsbelastning Belastningsskader Svært 
stor 

Svært 
alvorlig 

Høy 

Mangel på dagslys Belastningsskader Svært 
stor 

Mindre 
alvorlig 

Middels 

Monotont/ensidig arbeid Belastningsskader Svært 
stor 

Svært 
alvorlig 

Høy 

Mye manuel transport av T-containere mellom SB og 
Parkhjørnet, på et lite område 

Belastningsskader og 
klemskader 

Stor Svært 
alvorlig 

Høy 

Ubekvemme arbeidsstillinger opptil 15kg. 90-180 grader 
vridning. Repeterende oppgaver. Belastningsskader. 
Ubekvemme arbeidsstillinger. Over skulder høyde. 

Belastningsskader Stor Svært 
alvorlig 

Høy 

Trege hjelpemidler gjør at folk velger å gjøre manuelt 
arbeid 

Belastningsskader Stor Svært 
alvorlig 

Høy 

Snu T-container i et trangt område er fysisk umulig. 2 faste 
hjul og 2 roterende hjul. 

Belastningsskader Svært 
stor 

Svært 
alvorlig 

Høy 

Vask av containere med stativ, må manuelt tømme for 
stativet. Inn/ut. Bruk av kjemikaler i vaskeprosessen. 
Steaming Varme 85-90 grader. 

Belastningsskader og andre 
skader 

Svært 
stor 

Svært 
alvorlig 

Høy 

Trange arealer vanskeliggjør manuelt arbeid Belastningsskader og 
klemskader 

Stor Svært 
alvorlig 

Høy 

Økt antall personell i trange areal, tilpasset 
automatisering.  

Klemskader / ulykker Stor Svært 
alvorlig 

Høy 

Arealene krever at ansatte må høy grad av 
oppmerksomhet og tilstedeværelse 

Klemskader / ulykker Stor Svært 
alvorlig 

Høy 

Gjentakende støy av slamring med metall. Og støy fra 
maskiner. 

Hørselskader Stor Svært 
alvorlig 

Høy 

 

Oppsummert: Risiko og tiltak 
I vedlagt Excel fremkommer også alternative tiltak. Men få av disse gir vesentlig reduksjon i 
risikonivået. Anbefalt investering eliminerer eller reduserer derimot alle risikoene over. Det er en 
sterk anbefaling fra arbeidsgruppen bak ROS-vurderingen, at man skal gå for investeringene i 
automatisering.  
 
 

3.2. Driftskostanalyse i ulike scenarier 
Dokumentet har utgangspunkt i driftskostanalysen fra forprosjektet til Parkhjørnet. Den er blitt 
oppdatert med ekstra kostnader på bemanning, ved ikke automatisering og konsekvens med 
risikoreduserende tiltak fra ROS-vurderingen.  

Arbeidsfordelingen, med bemanningsplan, ved full automatisering ligger også vedlagt (link). Den 
samsvarer, med differanse på 3 årsverk, med den driftskostanalysen som er gjort i ved 
automatisering første normale driftsår (pkt3). 
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Det er 4 beregninger i driftskostanalysen: 

1. Dagens kostnad 
2. Sterilsentral og vaskehall, uten automatisering 
3. Automatisering, første normale driftsår  
4. Muligheter for fremtidig effektivisering 

 

Totale Driftskostnader 

 

Oppsummert så viser analysen at driftskostnaden uten automatisering (Alt2) vil det medføre ca.  
12-15 MNOK i ekstra driftskostnader årlig, sammenlignet med i dag. Dette er basert på et normalt 
driftsår, når også all vasking på SOP er sentralisert. Mye av disse kostnadene er relatert til 
underetasjen i Parkhjørnet og all aktivitet som skal foregå der døgnet rundt. Dette er regnet inn som 
ekstra arbeidsoppgaver. 

Årlig driftskostnadene ved automatisert løsning (Alt 3) er gjennomgått på nytt og kvalitetssikret.  
Det kan gi årlige besparelser på ca. 6-13 MNOK ved innføring av automatiseringen, mot dagens 
ressursbruk. Noe som også bekreftes i besluttet bemanningsplan for Parkhjørnet ved oppstart. 
Denne har vi da tatt med som minimumsbesparelse. Ellers gjelder de samme kommentarene til 
variabler for driftskostanalysen som ble behandlet i forprosjektrapporten for Parkhjørnet. Vil spesielt 
trekke fram at det sees nærmere på service og vaktordningene i arbeidet med forvaltningen av 
sterilforsyningen og av driften i Parkhjørnet.  
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4. Gjennomføring  
 
Organisering (Program for ny sterilforsyning) 
Det anbefales at investeringskostnadene for etableringen av Case Cart og automatisering, blir 
håndtert under Program ny sterilforsyning, i prosjektet Case Cart. Og at man rapporterer til 
programstyret som vist i org.kartet under. 

 

5. Beslutningssak Programstyre Ny sterilforsyning 16/11/2023 om 
investering i Case Cart og tilhørende automatisering. 

 
Forslag på beslutning: 
Programstyret for Ny sterilforsyning anbefaler å gå videre med den totale investeringen i Case Cart. 

 Øke investeringsrammen 63,5 MNOK til Case Cart og tilhørende automatisering i Program ny 
sterilforsyning fordelt på 2023 og 2024 

 Resten av finansieringen dekkes der hvor effektene/gevinstene ligger og  
planlegges for, ut fra kostnadsfordeling og periodisering som fremkommer i tabellen under. 

Eventuelle avvik på totalrammen rapporteres fortløpende til programstyret. 

 


