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1 Innledning 
Den tekniske tilstanden på byggene D og K ved Sunnaas sykehus er ikke forenelig med dagens krav til 

helse- miljø og sikkerhet (2017), og det er et tidsspørsmål før klinisk virksomhet må opphøre i 

lokalene.  

En kost-/nyttevurdering konkluderer med at rehabilitering av byggene D og K vil overstige 

kostnadene ved nybygg, og byggene er derfor planlagt revet. Byggene rommer 70 senger, 

overnattingsrom, samtale- og konsultasjonsrom, møterom og en rekke ulike kontorer. Re 

etablering av disse funksjonsrommene krever en helhetlig gjennomgang av sykehusets funksjonalitet, 

og får derfor også betydning for funksjoner i de øvrige byggene ved Sunnaas sykehus (bygg B, E, F, G, 

H, I).  

Illustrasjonen viser dagens situasjon ved Sunnaas sykehus: 

 
Byggetrinn 3 (BT3) som er siste byggetrinn ved Sunnaas sykehus, er basert på en slik helhetlig 

gjennomgang, og følgende sentrale dokumenter ligger til grunn for Hovedprogram for Byggetrinn 3: 

 Hovedfunksjonsprogram og delfunksjonsprogram for Sunnaas sykehus HF, SINTEF rapport 
12.11.2007 

 Idèfase rapport for Sunnaas sykehus HF 23.11.2016, oppdatert status og finansieringsplan 
20.11.2018  

 Utviklingsplan 2035 Sunnaas sykehus HF 

 Mulighetsstudie for nytt sykehusbygg, CF Møller 2015 og 2018 

 Workshop med Halogen mars 2019 

 arbeid i regi av AHO 2016 

 Ombyggingsprosjekt i regi av Metier OEC juni-september 2019 

 Sluttrapporter fra delprosjekter sept. 2019 – feb. 2020, virksomhetsprinsipper for:  
o Klinikkarealer inkludert teknologisk intervensjonssenter og sengeområder  
o Kontor og møte 
o Pårørendearealer 

 

vest 

sør nord 

øst 
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I idèfaserapport for Sunnaas sykehus HF ble alternativ 2 anbefalt; etter kvalitetssikring av idéfasen 

var det planlagt 68 senger i nytt bygg mens 2 senger i eksisterende treningsleiligheter (bygg I) 

inkluderes i sykehusets ordinære sengetall.  Etter ny vurdering i Helse Sør-Øst RHF ble det anbefalt at 

prosjektet videreføres til konseptfasen med en dimensjonering på 50 nye sengeplasser i nybygg 

knyttet til byggetrinn 3. Pasientopphold tilhørende andre helseregioner ut over nasjonale funksjoner 

skal ikke medtas i dimensjoneringskriteriet for investeringsprosjektet og alternativene for nybygg 

avgrenses oppad til 50 sengeplasser. 

slik at totalt antall senger etter byggetrinn 3 vil være 141 senger. 

Følgende funksjoner skal i varetas i prosjektet: 

 Sengerom 

 Spesialrom og laboratorier  

 Behandlingsarealer 

 Arealer for kompetanseutveksling 

 Kontor/fellesarealer 
 

Det nye bygget skal gi tilbud til pasienter med mange ulike behov. Bygget skal legge til rette for god 

tverrfaglig behandling, gi pasienten mulighet for et sosialt liv med andre pasienter og besøkende, og 

samtidig sikre retten til privatliv. Det skal gis rom for at pasientene kan delta eller trekke seg tilbake 

etter behov. Sengeområdene skal gi trygghet og sikkerhet for pasient, medpasient og personale, og 

fremme inkludering av nære pårørende i pasientens rehabiliteringsforløp.  

Bygget skal understøtte et helsefremmende miljø som gir positive opplevelser og reduserer stress. 

Pasienten skal oppleve kontroll, ha lett tilgjengelig kontakt med personale og kontakt med natur og 

andre støttende faktorer (f.eks. kunst).  

Idéfasen ga en arealramme på 2.936 kvm. programareal (netto).  

Hovedprogrammet omfatter sengeområder med 50 senger og tilhørende støtterom. For å 

understøtte en tverrfaglig samarbeidsmodell er det i tilknytning til sengeområdene programmert 

treningsrom, simuleringsrom, samtalerom og møterom.  

Programmerte funksjonsrom inkludert støtterom i sengeområdene utgjør 2.322 kvm. netto 

funksjonsareal (Alt.1). Av dette utgjør undersøkelse og behandling, kliniske støttefunksjoner og 

simulering/ferdighetsrom ca. 696 kvm. 

Pasientene ved Sunnaas sykehus har behov for mange og ofte store hjelpemidler. Gjennom 

programmeringen har arealstandarden for tradisjonelle sengefunksjoner blitt til 30 kvm. per seng, 

mens areal per seng er 42 kvm. når alle ovennevnte støttefunksjoner inkluderes.  

Plassering av nybygget nord på tomten påvirker logostikken for hele Sunnaas. Det vil være nødvendig 

å etablere ny hovedinngang, nytt varemottak, arealer for avfallshåndtering og renhold, og en 

eventuell utvidelse og ombygging av kantinen i bygg H. Når disse funksjonene inkluderes, summeres 

programarealet i nybygget til totalt 3.159 kvm. (Alt.2) 
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2 Dagens situasjon for virksomhet og bygg 

2.1 Pasientbehandling, hovedfunksjoner og kapasitet 

2.1.1 Pasientbehandling og hovedfunksjoner 

Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering, med 

sterk posisjon både nasjonalt, regionalt og internasjonalt. Pasienter overføres fra akuttsykehus til 

Sunnaas sykehus HF når de er medisinsk stabile. 

Sunnaas sykehus har følgende hovedfunksjoner: 

Nasjonale funksjoner 

 TRS (Trenings- og Rådgivnings-Senteret) Nasjonalt senter for sjeldne sykdommer (en rekke 

sjeldne bensykdommer/skjelettdysplasier, bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli)  

 Behandlingstjeneste Locked- in-syndrom (sjelden form for hjerneslag i hjernestammen) 

Regionale funksjoner 

 Regionalt kompetansesenter for rehabilitering (RKR) 

 Regionalt koordinerende enhet for rehabilitering (RKE) 

 Rehabiliteringstilbud til voksne og barn med ryggmargskade (og livslang opf av RMS) 

 Rehabiliteringstilbud til barn med ervervet hjerneskade 

 Urolab – nevrogen blæredysfunksjon 

 

Flerområdefunksjoner og «sørge for ansvar» 

 Rehabilitering av hjerneslag for sykehusområde Østfold 

 Primærrehabilitering av traumatisk hjerneskade sammen med Sørlandets sykehus 

 

Sunnaas har etablert tverrfaglig ambulant team for oppfølging og veiledning etter utskrivning av 

pasienter, pårørende, kommunehelsetjeneste, med flere. I økende grad er denne dialogen virtuell, og 

arealene må tilrettelegges for digitale løsninger.  

Optimalisering av pasientbehandling og nye behandlingsmetoder utfordrer god pasientlogistikk og 

arbeidsprosesser i dagens sykehus. 

2.1.2 Kapasitet 

SINTEF rapporten (2007) estimerte et behov for 158 senger, hvorav 59 overnattingssenger med 

«hotellstandard». Videre har SINTEF rapporten «Analyse av aktivitet og kapasitetsbehov 2030 Helse 

Sør-Øst RHF» beregnet at sengebehovet ved Sunnaas vil være det samme i 2030 som i 2014. 

Etter 2007 har behovet for overnattingssenger med «hotellstandard» falt bort, og Utviklingsplan 

Sunnaas sykehus HF 2035 konkluderer med at det er behov for en kapasitet tilsvarende 159 

sykehussenger, også i et 3035-perspektiv.  
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I byggetrinn 2 ble det etablert 55+2 døgnplasser for voksne (55 sykehussenger og 2 

kontaktsmitteisolat), og en barne- og ungdomsenhet med 5 senger.  

Bygg H har 34 senger. 2 døgnplasser i treningsleiligheter i tillegg til det totale antallet senger. Med 

etablering av nybygg med 50 senger planlegges noen funksjoner å flytte fra Bygg I til nybygget. 

Frigjort areal i bygg I vil dels benyttes til å utvide antall senger i barne-/ungdomsenheten, dels inngå 

som ombyggingsareal for funksjoner som må relokaliseres. 

Pasientene i Sunnaas sykehus har behov for et høyt omsorgsbehov med tverrfaglige team, og 

arealene må legge til rette slik at dette kan ivaretas på en god måte. 

Rehabiliteringstilbudet til pasientene er en langvarig og ofte livslang prosess som dermed også 

foregår utenfor Sunnaas sykehus’ lokaler. I tillegg til å være et virtuelt sykehus med digital 

kommunikasjon med kommunen og pasientene i hjemmet, har sykehuset enkelte dagpasienter samt 

poliklinikktilbud i lokaler på Aker sykehus.  

Økt aktivitet ved Sunnaas fram mot 2035 vil være knyttet til dagbehandling og polikliniske 

konsultasjoner, som i stor grad vil foregår ved enheten i Aker sykehus.  

Programmet er senere (2021) tatt ned til 50 senger i henhold til vedtak i Helse Sør-Øst RHF i sak 

117/2021 med mandat for konseptfase. 

2.2 Bygg, tilstand og muligheter 

2.2.1 Viktigste utfordringer 

I Idéfaserapporten oppsummeres de viktigste utfordringene ved Sunnaas sykehus på Nesodden slik: 

 Uhensiktsmessig spredning av klinisk virksomhet  

 Uhensiktsmessig adkomst og dårlig logistikk inn til sykehuset, for mottak av pasienter til ulike 
kliniske bygg, poliklinikk, vareleveranse og tøy- og avfallshåndtering 

 Dårlig sammenheng mellom hovedfunksjoner som kantine/resepsjon/treningsareal og 
sengeområder 

 Stor avstand mellom kliniske arealer og Forskningsavdelingen hemmer integrering av klinisk- 
og forskningsvirksomhet 

 Dårlig flyt i logistikk, varemottak og avfallshåndtering 

2.2.2 Arealer som rives  

 

Kontorarbeidsplasser  

Behovet for å reetablere kontorarbeidsplasser i byggetrinn 3 henger nøye sammen med rokader av 

virksomhet:   

 I underkant av 150 kontorarbeidsplasser og tilsvarende skal erstattes fordi bygg D og K rives 

 Kontorarbeidsplasser må rokkeres fordi pasientgrupper fra byggene H og I planlegges flyttet til 
nybygg, mens pasientgrupper fra D og K overtar sengeområdene i bygg H og I 

 I tråd med tverrfaglig arbeidsmodell vil 140-150 kontorarbeidsplasser rokeres til tverrfaglige 
felleskontorer og vaktrom i sengeområdene i nybygg og byggene I og H (herunder ca. 50 fra 
bygg D, ca. 70 fra byggene I og H, og ca. 30 fra bygg F)  
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 Arbeidsplasser i øvrig bygningsmasse må relokaliseres for å gi rom til om lag 70 udekkede 
arbeidsplasser fra byggen D og K 

 

En viktig forutsetning er at det skjer en fortetting, samtidig som arbeidsflyten ivaretas og forbedres. 

På denne måten kan sykehusets samlede behov for kontorarbeidsplasser dekkes. 

Møterom 

10 møterom med til sammen ca. 150 plasser utgår ved riving av bygg D og K. Som erstatning for 

dagens møterom i bygg K (TRS og forskningsavdelingen) planlegges ett møterom med 35-40 plasser, 

og to møterom á 6 plasser.    

I sengeavdelinger i nytt bygg er samlet behov estimert til 8 møterom, hvorav 2 rom á 20 plasser, 2 

rom á 10 plasser og 4 rom á 6 plasser, til sammen 84 plasser. I tillegg planlegges 8 stillerom á 2 

plasser knyttet til tverrfaglig felleskontorer. Samlet skal disse rommene dekke møtebehovene for 

avdelingene som flyttes til nybygg (tentativt avdelingene OPF, RMS, TBI, SLA, 5 senger VRD). 

Gitt en slik rokade av pasienter så vil avdelingene VRD, MNB, KReSS og Barn/ungdom lokaliseres i 

bygg H og I. Disse avdelingene vil da ha tilgang til møterom med 70-80 plasser.  

Se Vedlegg 4, tabell 2, tilgang til møterom i bygg H og I med 70-80 plasser for VRD, MNB, KReSS og 

Barn/ungdom ved rokade. 

Behandlingsrom og oppholdsrom i bygg I og H vil kunne gi økt møteromkapasitet, idet pasienter ved 

VRD og KReSS har andre behov enn pasientgruppene som fraflytter arealene. Som erstatning for 

dagens møterom i bygg K (TRS og forskningsavdelingen) planlegges ett møterom med 35-40 plasser, 

og to møterom á 6 plasser. Møterom i avd. KReSS og VRD deles opp brukes som grupperom/ 

behandlingsrom når det arrangeres gruppetilbud intensiv språktrening, håndtrening, senfase eller 

annet. Et stort møterom reserveres for hele dagen i 3-4 uker, eller så lenge gruppens tilbud varer. Da 

er ikke dette grupperommet tilgjengelig for noen annen aktivitet og antallet møterom reduseres 

følgelig i denne delen av klinikken. 

Se vedlegg 4, Tabell 3, erstatning for dagens møterom i bygg K (TRS og forskningsavdelingen).  

Oppsummert vurderes møteromkapasiteten å bli ivaretatt etter BT3, gitt ovennevnte plan for 

reetablering og disponering av møteromplasser.  

Overnatting pårørende 

Ved rivning av bygg D og K utgår 2 overnattingssenger for pårørende. Overnattingsplasser for 

pårørende kan løses i klinikkens tilgjengelige arealer, i portnerboligen, og evt. gjennom etablering av 

eget familiehus i samarbeid med ekstern aktør. Slikt samarbeid avklares i løpet av 2022. 

2.2.3 Endringer som konsekvens av tomtevalg 

Plassering av nybygget nord på tomten, i forlengelsen av bygg H medfører behov for ny 

hovedinngang, nytt varemottak og ny avfallssentral. Også adkomst for biler, parkering og 

tilrettelegging for pasienter med bil/rullestol må løses på en annen måte enn i dagens situasjon. 
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Fordi hoveddelen av senger får ny plassering etter byggetrinn 3, er det behov for gjennomgang og 

tilpasning til ny logistikk, nye varelinjer og nye personflyter, både utomhus og innomhus. 

Forskyvningen av senger genererer også et behov for økt kantinekapasitet nær sengeområdene. 

3 Fremtidig virksomhet 

3.1 Prinsipper for pasientbehandling 
Bygningsmassen skal understøtte pasientenes rehabiliteringsforløp under oppholdet på Sunnaas. 

Pasientene er på ulike funksjonsnivå og har ulike sosialiseringsbehov. Funksjonsnivået utvikler seg fra 

lavt ved ankomst, og blir gradvis høyere frem til forberedelse for hjemreise. I den akutte fasen har 

pasienten behov for ro og ofte en grad av skjerming, for så å trene på stadig større grad av 

egenmestring og sosiale aktiviteter gjennom oppholdet. Pasientene har behov for lett tilgjengelige 

treningsarealer både sentralt og desentralt. 

3.1.1 Tverrfaglig arbeidsmodell  

Sunnaas sykehus tilbyr høyspesialisert rehabilitering. Dette krever tverrfaglig tilnærming med høy 

særfaglig kompetanse. Forutsetningene for godt tverrfaglig samarbeid rundt pasientene er knyttet til 

høy faglig kompetanse, holdninger og kultur, men også i stor grad den fysiske plasseringen av 

teammedlemmer og at behandlingsarealer er tilrettelagt for bruk av flere faggrupper. Nærhet 

mellom teammedlemmer, behandlingsarealer og pasientrom ansees som den mest avgjørende 

faktoren for et velfungerende tverrfaglig samarbeid sammen med pasienten. 

Flere teammedlemmer sitter i dag i særfaglige arealer langt unna sengepostene. Sunnaas har godt 

etablerte, regelmessige særfaglige møter, tverrfaglige møter og møteplasser. I fremtidens sykehus 

anbefales det at tilnærmet alle teammedlemmer og støttefunksjoner har sine arbeidsplasser 

pasientnært.   

3.1.2 Pasientrommets funksjon  

Med pasientrom forstås rommet pasienten er tildelt under sitt opphold, hvor pasienten sover, 

utfører personlig hygiene, oppbevarer personlige eiendeler, hviler mellom aktiviteter og tar imot 

besøk. Pasientrommet er også definert som behandlingsrom, hvor pasienten i samarbeid med sitt 

tverrfaglige team engasjerer seg i egen behandling.  

Det er store variasjoner i pasientenes funksjonsnivå, og de ulike behovene i og utenfor 

pasientrommet. Pasienter som er inne til rehabiliteringsopphold ved avdeling for kognitiv 

rehabilitering trenger primært et «hotellrom», mens pasienter ved primæravdelingene oftest har 

komplekse utfordringer, behov for hjelp til stell og personlig hygiene og stort utstyrsbehov.  

Beste praksis for utredning, behandling og individuell vurdering skal alltid være førende for 

pasientbehandlingen ved Sunnaas sykehus. Pasientens rehabiliteringsplan og helsetilstand skal ligge 

til grunn for hvor den enkelte pasient mottar behandling.  

Et viktig prinsipp for rehabilitering er at pasienten er aktiv part i egen rehabilitering. Det innebærer at 

pasienten øver på å komme seg til de aktiviteter som er foreslått, og deltar i felleskap med 

medpasienter. Fasen, symptombildet og pasientens motoriske og medisinske tilstand, kan imidlertid 
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gjøre det utfordrende for pasienten å flytte seg fra et rom til et annet. Noen (max 20 til enhver tid) av 

pasientene ved Sunnaas sykehus mottar all behandling i pasientrommet under rehabiliteringen. 

Pasienter i tidlig fase har spesielle og ofte store pleie- og utstyrsbehov, og hyppig tilstedeværende 

pårørende. Pasientrommet er både trenings- og behandlingsrom, og et sted for ro, hvile og privat 

sfære. Pasientrommets funksjon og pasientens utstyrsbehov krever en arealstandard som ivaretar 

dette.  

De fleste pasientene kan trene og motta behandling utenfor rommet, men kan også ha behov for 

store rom pga. utstyr.  

Pasientrommet skal kunne benyttes til førstegangssamtaler, innkomstsamtaler og -undersøkelser, 

målsamtaler og andre samtaler, ADL-trening (påkledning, dusj/toalett), forflytning, spisesituasjoner, 

orientere seg i rom, forflytning til og fra seng og rullestol, håndtrening (forutsatt utstyrslager for 

dette i avdelingen), kartlegging og testing av hjelpemidler, testing med mobilt utstyr, 

rullestolutprøving, balansetrening i aktivitet, kognitiv trening, med mer. 

Følgende bygg- og installasjonpåvirkende forhold som må ligge til rette når pasientrommet skal 

benyttes til undersøkelse og behandling: 

 Arealstandard som nevnt over, med plass for plasskrevende møbler og utstyr 

 Takhengt utstyr 

 Skjerming mot innsyn og opptatt-markering 

 Gassuttak 
 
Detaljert funksjonsbeskrivelse, utstyr og øvrige funksjonskrav beskrives i detaljprosjekt og 
romfunksjonsprogrammering.  

 

Variasjon i pasienters symptombilder krever at sykehuset har fleksible arealer, og at pasientene kan 

motta trening og behandling der det for pasienten og behandlingen til enhver tid er mest 

hensiktsmessig.  

Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre undersøkelse/behandling utenfor pasientrommet når 

aktiviteten krever stasjonært eller sensitivt utstyr, spesialrom, eller andre omgivelser enn 

pasientrommet, f.eks. (listen er ikke uttømmende):  

 Fysisk trening 

 Nevropsykologisk testing 

 Testing utført av logoped eller spesialpedagog  

 Spesifikke medisinske utredninger (urodynamisk, spasme, sår, m.fl.)  

 Hånd- og gangtester av fysioterapeut og ergoterapeut  

 Psykoterapi rettet mot psykisk symptomtrykk 

 Trening på sosiale ferdigheter  

 Kjøkkentrening, individuelt og i grupper 

 Veiledning fra klinisk ernæringsfysiolog m.fl. 

 Tverrfaglige møter 

 Rullestolteknikk  

 Spesielle pasientgrupper (f.eks Pasienter med posttraumatisk forvirringstilstand (PTF) ved 
avdeling for traumatisk hjerneskade, slagpasienter med forvirringstilstand/fallfare/betydelig 
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kognitiv svikt har behov for spesialtilpasninger på rommet med tanke på bla. størrelse, 
skjerming og mulighet for kameraovervåkning. 

 
Det vises for øvrig til OU-rapport og forberedelser til byggetrinn 3 Delprosjekt, kapittel som omtaler 
forsterket observasjon og kameraovervåkning. 

3.1.3 Sambruk av arealer  

Som prinsipp bør romtyper i størst mulig grad grupperes og standardiseres. For å kunne møte 

endrede behov, er det særlig viktig i et lite sykehus å legge til rette for sambruk, flerbruk og 

fleksibilitet.  

Eksempelvis vil et nøytralt rom kunne benyttes til både undersøkelse, behandling, testing av- og 

samtaler med pasienter, forutsatt at rommet har riktig utstyr, og at det er tilstrekkelig antall rom.  

For å utnytte areal og utstyr best mulig, er det viktig å holde fokus på «delingskultur» når bygget 

planlegges, og enda viktigere å forberede arbeidsprosessene iht. dette før bygget tas i bruk. Det må 

legges opp til IKT-infrastruktur og fleksibilitet i bygget for framtidig og eventuell periodevis annen 

bruk av arealene. Noen få fleksible kontorplasser bør være nær treningsarealer. 

3.1.4 Terapi- og behandlingstid  

Utnyttelsesgraden av behandlingsrom, dvs. den effektive behandlingstiden gjennom dagen og 

døgnet har betydning for antall behandlingsrom. En utvidelse av behandlingstiden kan kreve 

omlegging av arbeidstider, men det kan også være et potensial for utvidet behandlingstid innenfor 

dagens arbeidstid. Dagens utnyttelsesgrad og behandlingstid ligger til grunn for romprogrammet i 

denne rapporten, og endret behandlingstid er ikke utredet som grunnlag for kapasitetsberegning av 

rombehov i byggetrinn 3. Utvidet behandlingsdøgn («åpningstid») representerer dermed en mulig 

kapasitetsøkning av rom og utstyr og kan stimulere til økt trening for pasientene. 

3.1.5 Pasientsikkerhet 

Hensynet til pasientsikkerhet er en grunnleggende premiss for byggetrinn 3 på Sunnaas. Mange 

pasienter oppholder seg lenge i sykehuset og løper risiko for å pådra seg sykehusinfeksjoner, og for å 

bli bærer av antibiotikaresistente bakterier. Pasientgruppen som innlegges for rehabilitering har også 

økt sannsynlighet for fall.  

Videre er sikker legemiddelhåndtering og informasjonssikkerhet/ personvern viktig i Sunnaas, som i 

alle sykehus og helseinstitusjoner. 

Fallrisiko 

Flertallet av pasienter som innlegges til medisinsk rehabilitering har fallrisiko. Rom, trapper og 

korridorer i nytt bygg, skal ha en utforming som reduserer fallrisiko.  

 Døråpnere må være universelt utformet for pasienter med nedsatt håndfunksjon 

 Sensorstyrte dører  

 Bygget må ha terskelfri atkomst 

 Lagerrom i avdelingene for å unngå lagring av MTU-utstyr i korridorer 

 God belysning og kontraster i bygget for pasienter med nedsatt syn og orienteringsevne 

 Bad for ikke rullestolavhengige pasienter utformes og tilpasses for å forebygge fall 
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Smittevern 
Erfaring med pandemi og økende forekomst av antibiotika-resistente bakterier og andre smittefarlige 
mikrober, gjør smittevern til et sentralt og viktig tema i planleggingen av sykehusbygget. Pasienter 
med behov for isolering kan i Sunnaas ivaretas med kontakt- og dråpesmitteisolering. 
Enerom med eget bad/WC vil redusere risikoen for smittespredning og gjøre det mulig å iverksette 
restriksjoner rundt pasienten, enten for å beskytte omgivelsene mot smitte fra pasienten, eller for å 
beskytte pasienter med nedsatt immunforsvar. Det bør være mulighet for kohortisolering for 
rasjonell drift. Det vil si å isolere flere pasienter med samme identifiserte smitte i et felles område, 
ivaretas av en gruppe personell, osv. 
I byggetrinn 2 ble det i bygg I etablert 2 kontaktsmitteisolat med forgang/sluse og automatisk 
desinfeksjon med tørrtåke i et av disse rommene. Det er programmert to tilsvarende rom i 
byggetrinn 3, og rommene må enkelt å kunne tettes for desinfeksjon med tørrtåke (H2O2). 
Kontaktsmitteisolat tilrettelegges med spyledekontaminator på badet. 
Smitterom kan med fordel ha direkte utgang til bakkeplan. 
 

3.1.6 Andre elementer for pasientsikkerhet  

Beredskap rettet mot brannsikkerhet: Kart over rømningsveier må være tilgjengelig på alle 

pasientrom, og det må rettes oppmerksomhet mot evakuering av pasienter med synsskade og 

redusert orienteringsevne 

Legemiddelhåndtering: Medisinrommene må ha en størrelse og innredes slik at 

legemiddelhåndtering kan utføres i samsvar med krav til sikker legemiddelhåndtering og rigges for 

lukket legemiddelsløyfe 

Personvern 
o Pasientrom må skjermes for innsyn både fra uteområder og inne i avdelingen 

o Informasjonssikkerhet: Plassering av f.eks. elektroniske tavler skjermes for innsyn 

o Tilstrekkelig antall rom for samtaler med pasient og pårørende slik at informasjon ikke 

utveksles «på korridor» 

o Forebygging av underernæring: innbydende fellesarealer for bespisning, skjermede 

spiserom for pasienter som trenger det 

 

3.1.7 Enkel tilgang til personale – oversiktlige arealer 

Personalets mulighet for oversikt over pasientenes bevegelser og pasientens tilgang på personalet, er 

faktorer som påvirker pasientsikkerhet og må spesielt ivaretas ved utforming av sengeområder. 

3.1.8 Bredde på korridor – sikkerhet med elektriske rullestoler 

Det er viktig med stor nok korridorbredder, fendring og sikring, slik at det er plass til å manøvrere 

større elektriske rullestoler. 

3.1.9 Smittevern 

Dagens erfaringer med Covid-19 pandemi og økende forekomst av antibiotika-resistente bakterier og 

andre smittefarlige mikrober, gjør smittevern til et sentralt og viktig tema i planleggingen av 

sykehusbygget. Pasienter med behov for isolering kan i Sunnaas ivaretas med kontakt- og 

dråpesmitteisolering. 
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Enerom med eget bad/WC vil redusere risikoen for smittespredning og gjøre det mulig å iverksette 

restriksjoner rundt pasienten, enten for å beskytte omgivelsene mot smitte fra pasienten, eller for å 

beskytte pasienter med nedsatt immunforsvar.  

Det bør være mulig å isolere flere pasienter med samme smittestoff i et avgrenset område i enkelte 

av pasientfløyene for å sikre rasjonell drift og hindre smittespredning.  

I byggetrinn 2 ble det i bygg I etablert 2 kontaktsmitteisolat med automatisk desinfeksjon med 

tørrtåke. Det er programmert to tilsvarende rom i byggetrinn 3, og rommene må enkelt å kunne 

tettes for «fogging» (tåkelegging med H2O2). Kontaktsmitteisolat tilrettelegges med 

spyledekontaminator på badet. Isolater kan med fordel ha direkte inn-/utgang fra bakkeplan. 

Byggveileder for smittevern (Sykehusbygg 2019) skal legges til grunn for planlegging, prosjektering og 

bygging. 

 

3.2 Prinsipper for administrativt arbeid og møter 

3.2.1 Administrativt arbeid 

Administrativt arbeid omfatter: 

 Administrative kontorfunksjoner 

 Merkantile kontorfunksjoner 

 Kliniske kontorfunksjoner 
 

Det legges til grunn at funksjoner med kontoroppgaver mer enn halvparten av arbeidsdagen, har fast 

arbeidsplass. Unntaket kan være ansatte i små stillingsbrøker hvor det er mulig å dele arbeidsplass, 

og evt. personer i tidsavgrensede engasjement eller prosjektstillinger.  

Kontorarbeidsplassen er primært koblet til funksjon, ikke til person eller profesjon. 

Kontorarbeidsplassen skal gjøres tilgjengelig for andre når innehaveren ikke benytter den, og det 

anbefales å etablere et system for å identifisere «ledig kontorarbeidsplass». 

Standard på alle nyetablerte kontorarbeidsplasser: 

 oppkobling av bærbar PC (bærbare PC-er skal fortløpende avløse stasjonære) 

 infrastruktur for doble skjermer 

 standard kontorstol og skrivebord, hev-senk bord ved nyanskaffelser 
 

Spesifikke suksessfaktorer for gode kontorarbeidsplasser:  

 Helsefremmende miljø  
o gode lyd- og lysforhold, støydempende tiltak i felleskontorer 
o fargevalg og materialvalg som er behagelig å være i 
o grønt inneklima 
o Ivaretagelse av smittevern 

 Utforming og organisering av arealer 
o gruppering av plasser som understøtter funksjonelle arbeidsprosesser 
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o tilrettelegge for andre, hybride kontorløsninger som for eksempel hjemmekontor  

o riktig type og antall støtterom (jobbe uforstyrret, ta samtaler osv., uten booking) 

 

 Kultur- og holdningsarbeid 

o felles retningslinjer og regler for atferd i felleskontor 
o evaluering og rask respons ved behov for justeringer 

 
Det planlegges 3 type kontorarbeidsplasser:  

 Felleskontor (antall plasser vil variere, avhengig av funksjon og oppgaver, og tekniske 
muligheter ved ombygging av eksisterende lokaler) – 6 kvm. per plass 

 Kontor, lite – for én person. Kunne lukke dør, for stille arbeid og sensitive samtaler – 6 kvm. 

 Kontor, med besøksplass for 1-2 personer – ellers spesifikasjon som kontor, lite – 9 kvm. 
 

Det vil være linjeleders ansvar å disponere kontorarbeidsplasser i overenstemmelse med prinsipper 

for etablering og bruk av kontorarbeidsplasser. 

3.2.2 Felleskontor  

Felleskontor er rom eller sone med kontorarbeidsplasser for flere. Felleskontor kan variere i størrelse 

avhengig av brukernes funksjon og oppgaver. Kontorarbeidsplassene skal gi gode rammebetingelser 

for kontorarbeid som krever konsentrasjon (lese og skrive), men også gi mulighet for korte, ikke 

konfidensielle samtaler eller telefonsamtaler. I umiddelbar nærhet til felleskontorer etableres 

tilstrekkelig antall stillerom, små lukkede rom, eventuelt mobile telefonbokser for telefonsamtaler, 

konfidensielle samtaler eller konsentrasjonskrevende arbeid.  

Personer i felleskontor som har behov for omkledning (uniform, treningstøy o.l.) skal benytte felles 

garderobeanlegg, mens personer som kun skal henge av yttertøy skal kunne gjøre dette i- eller i 

umiddelbar nærhet til felleskontoret. 

Hovedprinsippet for beregning og planlegging av kontorarbeidsplasser i BT3 er at 

kontorarbeidsplasser i felleskontor grupperes ut fra funksjon, og understøtter gode arbeidsprosesser.  

Funksjoner i felleskontor kan være: 

 Tverrfaglig samarbeid 

 Særfaglig samarbeid  

 Samarbeid på enhetsnivå  

3.2.3 Kontor, lite  

Kontor, lite (6 kvm) er arbeidsplass for én person som i hovedvekt har arbeidsoppgaver som krever ro 

og/eller konfidensialitet. Personer med behov for omkledning (uniform, treningstøy o.l.) benytter 

felles garderobeanlegg, men det etableres garderobeknagger og skohylle i kontoret. 

Funksjoner i kontor, lite kan være: 

 Forskning, fordypning 

 Utredning, saksbehandling 

 Hyppige sensitive samtaler og telefonsamtaler 

 VK store deler av arbeidsdagen 
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 Ansatte med behov for varig tilrettelegging (egnet kontorløsning vurderes individuelt) 

3.2.4 Kontor, med besøksplass  

Kontor, med besøksplass (9 kvm) har én arbeidsplass og 1-2 gjestestoler. Gir rom for samtaler eller 

møter for 2-3 personer. Personer med behov for omkledning (uniform, treningstøy o.l.) benytter 

felles garderobeanlegg, men det etableres garderobeknagger og skohylle i kontoret. 

Funksjoner i kontor, med besøksplass kan være: 

 Ledere og fagsjefer med mange ansatte, hyppige besøk eller møter med få personer 

 Ansatte med behov for varig tilrettelegging (egnet kontorløsning vurderes individuelt) 

3.2.5 Auditorium 

Dagens auditorium forutsettes opprettholdt. Det er planlegges i tillegg et miniauditorium/ 

undervisningsrom for 40 personer til billeddiagnostiske gjennomganger, morgenmøter, 

studentundervisning og store møter. 

3.2.6 Møterom  

Basert på en overordnet kartlegging av sykehusets møteaktiviteter, legges følgende standarder for 

møterom til grunn for videre planlegging: 

 Møte, lite    -  6 plasser  

 Møte, standard    - 10 plasser  

 Møte, middels     - 20 plasser  

 Møte, stort (f.eks. mini auditorium) - 40 plasser  
 

I alle møterom vil det være mulig å ta inn ekstra stoler ved «topper». 

3.2.7 Møteromutrustning, AV og IKT 

Sunnaas sykehus har formulert følgende i Utviklingsplan 2035: 

«Digital teknologi vil forenkle samhandling og samarbeid med andre foretak og kommunene, noe 

som igjen vil gi et bedre tilbud til pasientene, redusere reisekostnader og ha god miljøgevinst.» 

Det er i dag ca. 20 rom i sykehuset som er tilrettelagt for videokonferanse. 9 av disse rommene 

finnes i bygg D og K. For å oppnå den langsiktige målsettingen og videreutvikle det virtuelle tilbudet 

er det en forutsetning at det legges til rette for god digital samhandling i nye og ombygde lokaler. 

Virtuelle arbeids- og behandlingsformer vil støtte ambulante team, undervisning, kommunikasjon 

med ulike instanser og ikke minst med pasienten i hjemmet. 

Alle møterom skal ha et enkelt og standardisert møteromsoppsett. 

 Skjermet for innsyn og lyd 

 Digitale visningsverktøy og tavle 

 Alle nyetablerte møterom forberedes for VK (videokonferanse)  

 Elektronisk møterombooking og panel utenfor møterommene  

 Utformes egnet for fleksibel bruk 
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3.2.8 Disponering av møterom 

 Et stort møterom/beredskapsrom til bruk ved hendelser og katastrofer (i dag 
«Pingvinrommet») skal være sentralt plassert i sykehuset, og ha umiddelbar nærhet til stab og 
Foretaksledelsen. Rommet skal til daglig være forbeholdt adm.dir. og stab/foretaksledelse  

 Det forutsettes mulighet for booking av møterom begrenset fram i tid  

 Støtterom til felleskontor forutsettes ikke i felles booking, men skal tilhøre felleskontorene 

3.3 Prinsipper for personflyt  

3.3.1 Pasienter 

Pasientene meldes på forhånd og de fleste overflyttes fra spesialisthelsetjenesten. Pasientene 

ankommer oftest om morgenen og særlig mange ankommer mandag morgen. 

Etter BT3 forutsettes alle pasienter å ankomme via hovedinngang, med ambulanse, i rullestol, eller 

gående. Egen inngang for polikliniske pasienter kan vurderes, dersom bygningskonseptets utforming 

«inviterer» til en slik løsning. 

P-plasser for pasienter som ankommer i rullestol eller gående bør ha nærhet til en overbygget 

avlastningsplass ved hovedinngangen, og til oppstillingsplass for bagasjetraller.  

For pasienter på båre fra ambulanse er det behov for lett tilgjengelig ytre adkomst, nærhet til 

personell som tar imot, og lett tilgjengelig vei for å gå/trille til aktuelle avdeling. 

Det må vurderes om det er behov for definerte heiser for skjermet transport av pasient i seng, adskilt 

fra allment tilgjengelige heiser. Dette vurderes gjennom en heisanalyse i teknisk 

program/skisseprosjekt. 

2/3 av innlagte pasienter vil bevege seg fra sengeområdene til kantine/spisesal 4 ganger per dag, og 

til trenings-arealer utenfor sengeområdet gjennomsnittlig5-6 ganger per dag. 

3.3.2 Personal 

Personell ankommer sykehuset via hovedinngang, evt. via sideinnganger i de enkelte bygg (Må ses i 

sammenheng med garderober ansatte). Om lag 2/3 av de ansatte beveger seg via innganger til 

garderober og tøyutlevering og til sine respektive avdelinger via korridorer, heiser og trapper i de 

ulike byggene. 

3.3.3 Pårørende, besøkende og gjester 

Pårørende, besøkende og gjester kommer via sykehusets hovedinngang, henvender seg i resepsjonen 

for selvregistrering. Disse skrives inn via liste i servicetorg. Det er behov for bedre registreringssystem 

for besøkende, f.eks. registrering via automat. Alle besøkende får veiledning om veien videre. I 

tilknytning til resepsjonen er det venteplass for besøkende, også for de som assisterer pasient. 

Det tilstrebes en god skilting ‘wayfinding’, men for enkelte førstegangsbesøkende vil det være behov 

for å bli møtt og fulgt til rett sted/avdeling. 

Det etableres separat inngang for bårebil fra begravelsesbyrå og atkomst til seremonirom. 
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3.3.4 Parkering 

Ved gjennomføring av byggetrinn 3 med nybygg og ny hovedinngang bør det tilrettelegges ny 

parkeringsløsning for pasienter i rullestol, og tørr forbindelse fra parkering/parkeringshus og inn i 

sykehuset. 

3.4 Prinsipper for vareflyt 

3.4.1 Aktiv forsyning 

Aktiv forsyning er et lagersystem som forenkler og optimaliserer varebestilling. Effektiv logistikk 

fordrer støttende IT-systemer for kommunikasjon, bestilling av varer, varsling til transportør, osv. Det 

forutsettes at støttesystemene er på plass ved idriftsettelse av bygget. Det forutsettes videre at 

intern transportør transporterer varer manuelt fra varemottak til avdelingslagrene. 

3.4.2 Varemottak og intern distribusjon 

Varemottak skal ha nærhet til sykehusets sengeområder, MTA og kjøkken/kantine, og ha ramper og 

porter som skiller mellom inngående og utgående flyter, og rene og urene flyter. 

For å oppnå god flyt av vogner til og fra varemottak legges det opp til tidssatte transporter for videre 

intern transport av eksterne leveranser og avhentinger. 

Interntransporten i sykehuset er noe utfordrende, fordi byggene ligger på ulike plan og det er ikke 

mulig å etablere en sammenhengende transportlinje gjennom alle byggene, på ett og samme plan. 

Intern transport forutsettes å skje manuelt.  

Varemottakets personell har ansvar for mottak og fordeling av alle inngående og utgående 

leveranser i sykehuset, for sentral lagerdrift, transport, og overordnet ansvar for organisering og 

oppfølging av desentrale lagre i sykehuset. Det forutsettes at varemottakets interne transportører 

bringer varer ut til lokale lagre. 

En effektiv varemottaksfunksjon krever klare rutiner for inngående og utgående flyter, presise 

avtaler med og styring av alle eksterne leverandørers tidsluker for levering og henting, krav til 

merking, standardiserte transportenheter, mv. Videre forutsettes klare avtaler om ansvarsdeling 

mellom varemottak og interne bestillere, samt god opplæring og veiledning av de interne kundene.  

En effektiv logistikk fordrer også støttende IT-systemer for kommunikasjon, varebestilling og varsling 

av intern transportør. Det forutsettes at disse systemene er på plass ved igangsetting.   

Varemottaket vil være en premissgiver for distribusjonsenheten. Det må gjøres vurderinger av 

kapasitet for å avdekke mulige flaskehalser. Det er videre viktig å ivareta hygiene og 

smittevernprinsipper ved utforming av distribusjonsveier og rutiner for håndtering av rent og urent.  

3.4.3 Forbruksvarer  

Forbruksvarer er alle engangsvarer inklusive rent og sterilt engangsmateriell som forbrukes i 

pasientbehandling og drift (ikke teknisk materiell) av sykehuset, dvs.: 

 Medisinske forbruksvarer 

 Laboratorierekvisita (inkl. reagenser) 

 Renholdsprodukter 
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 Kontorrekvisita 
 

Sykehuset har to forsyningskonsepter for forbruksvarer:  

 Hovedandelen leveranser kommer fra HSØ eksternt forsyningssenter (EFS) til varemottak  

 leveranser fra andre leverandører til varemottak 
 

Leveransene fra EFS er ferdig pakket iht. bestilling fra den enkelte avdeling, kommer i vogner (åpne 

bur) for intern transport til avdelingenes lagre.  

Varer fra andre leverandører mottas i tillegg, og disse leveres av og til på pall. Varene avemballeres, 

omlastes og transporteres sammen med EFS lagerførte varer. Avhengig av type vare utføres 

varemottakskontroll enten i varemottak eller i mottakende avdeling. Denne ansvarsdelingen styres 

av skriftlige rutiner.  

Eventuell emballasje og eventuelt returgods følger returtransport tilbake til varemottak. 

3.4.4 Sterile varer 

Eksterne leveranser av sterile forbruksvarer mottas i varemottak. 

Sterile engangsartikler transporteres sammen med øvrige forbruksvarer, men med ubrutt 

ytterforpakning pga. hygienekrav. Sterile forbruksvarer leveres i lukkede kasser til utpakking nær 

sterilt lager/skap på avdeling. 

Det er lite behov for sterilt sirkulasjonsgodt på Sunnaas, og en lokal autoklav finnes i tilknytning til 

laboratoriet. 

3.4.5 Mat 

Sunnaas sykehus får mat fra ekstern leverandør (P.t. Storkjøkken ISS). Mat skal leveres ved separat 

port for mat og transporteres via eget forrom og i dedikert matheis til nærliggende kjølelager og 

sentralkjøkken. Mat fra ekstern bil og til kjølelager og sentralkjøkken forutsettes transportert 

manuelt ved hjelp av traller. All om- og utpakking av mat skjer etter heistransport, og i et eget rom 

før lager til sentralkjøkkenet. Det forutsettes at kjøkkenets egne medarbeidere transporterer maten 

fra bil til lager. 

3.4.6 Post 

Brevpost og pakker leveres og sendes via varemottak, interntransporteres deretter til postrom for 

sortering. Arealbehov for midlertidig oppbevaring av inngående og utgående post/pakker er 6 kvm 

og må sees i sammenheng med varemottak. 

3.4.7 Gassforsyning 

Pasientrom i I-bygget benytter O2 fra kolbe ved behov (Linde Gas AS leveranse). Samtlige rom 

vest(sjøsiden) i bygg H har oksygen i vegg (Linde Gas AS leveranse). Det forutsettes O2-uttak i 

nybygget. I teknisk program er det forutsatt O2-uttak i alle rom, og eventuell innsparingseffekt av å 

halvere antall uttak må vurderes ut fra plassering av rommene og uttak. 
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Eksisterende oksygensentral ligger i underetasje bygg H. Behov for kapasitetsøkning pga. økt antall 

uttak må vurderes. Linde Gas AS leverer O2 i kolber, medisinske gasser, samt påfylling av 

oksygensentral. Kolber (3 liter og 20 liter) lagres i klinikk etter behov i gitte lager. 
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4 Funksjoner og funksjonelle sammenhenger 

4.1 Sengeområder 

4.1.1 Avdelinger 

Tømming av bygg D medfører omrokkering av senger, som også involverer den gjenværende 

bygningsmassen (Bygg H og I). Det er gjennomført en mulighetsstudie som har tatt høyde for 

innplassering av alle funksjoner fra byggene D og K i nytt og eksisterende bygg.  

Alle sengerom er programmert med en arealstandard på 18 kvm. Det er imidlertid ønskelig med en 

noe høyere arealstandard på kontaktsmitterommene for å gi plass til treningsutstyr i rommet, og 

samtidig ivareta en «behandlingsfri sone» for pasienten.  

Alle sengeplasser med forsterket observasjon og halvparten av øvrige pasientrom i nybygget skal ha 

uttak for O2 og trykkluft for sug i vegg. For å ivareta fleksibel bruk av pasientrom er det ønskelig å 

etablere O2 og trykkluft for sug i vegg i alle sengerom i nybygget.  

Se vedlegg 4, tabell 4, pasientkategorier/senger/lokalisering 

Pasientkategoriene i Sunnaas sykehus forutsettes å være de samme etter byggetrinn 3 som i dag.  

Når bygg D og K med 70 senger rives, vil 2 eksisterende treningsleiligheter som i dag er registrert som 

såkalte «tekniske senger» inngå i sykehusets sengekapasitet på 141 senger, og nybygget planlegges 

med 50 pasientrom.  

Pasienter som ikke er i stand til å gjennomføre planlagt opphold i treningsleiligheten, vil følgelig ikke 

ha «sitt sengerom» stående på vent i sengeavdelingen. 

 

Teknologisk intervensjonssenter skal prøve ut og benytte teknologistøttet rehabilitering ved hjelp av 

robotikk og annen type teknologi som sensorer, hologram, VR og lignende. Dette er et senter med 

fysisk lokasjon. 

«Testbed» er både en metodikk og en fysisk arena for samarbeid med næringslivet rundt utvikling og 

utprøving av nye tjenester eller nytt utstyr. Samarbeidet vil med utgangspunkt den fysiske arenaen 

ved teknologisk intervensjonssenter, foregå på ulike steder i sykehuset der samarbeidet har størst 

relevans. 

4.1.2 Sengeenheter 

For best mulig utnyttelse av personalressurser planlegges sengeenheter med 17 senger, og minimum 

17 senger skal være samlet på ett plan. Smittevernpersonell anbefaler at ansatte har færrest mulig 

kontakter og i størst mulig grad jobber fast i en enhet. Dette bidrar til å redusere risiko for smitte. 

Videre forutsettes det at to og to enheter samlokalisert for å kunne driftes med felles personell på 

kveld, natt, helg og høytid. 

Sengeområdene er en felles ressurs for hele behandlingsteamet, og skal utformes for å understøtte 

gode, effektive arbeidsprosesser, og en tverrfaglig arbeidsmodell. Videre skal sengeområdene være 
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mest mulig standardiserte, for å kunne møte framtidige behovstilpasninger og kapasitetsendringer. 

Det skal som hovedregel etableres enerom med direkte inngang til eget bad. Enerom tilrettelegger 

for godt smittevern. Når 2 av 68 nye sengerom etableres som komplette kontaktsmitteisolat med 

dekontaminator på badet, får nye Sunnaas sykehus en samlet kapasitet på 4 kontaktsmitteisolat. 

Sengeområdene skal legge til rette for:  

 oversiktlige miljøer 

 undersøkelse og behandling i sengerommet  

 pasientopphold over lengre tid, med fokus på helsefremmende omgivelser i valg av interiør og 
estetikk 

 mulighet for oppbevaring av private eiendeler 

 pasientaktivitet og egenmestring, trening på pasientrommet, i korridorer og aktivitetsrom  

 trygg trening med rullestol (plass, fendring osv.) 

 skjermede spiseplasser for pasienter som i en periode har behov for dette 

 pårørendes naturlige tilstedeværelse som støtte og ressurs for pasienten, med mulighet for 
seng i pasientrommet, nærhet til samtalerom og uformelle møteplasser for pårørende  

 kortest mulig gangavstand for personalet til kliniske støtterom og arbeidsplasser 

 tverrfaglig arbeidsmodell, dokumentasjon og konfidensielt arbeid for personalet 
 

Støtterom i sengeområdet kan deles av to avdelinger á 17 senger. Dette forutsatt at sengene ligger 

på samme etasje, at støtterommenes beliggenhet gir god tilgjengelighet og akseptable gåavstander 

for personalet.  

4.1.3 Forsterket observasjon og kameraovervåkning 

Pasienter med lungeproblematikk, med spørsmål om sepsis, og pasienter med selvmordsrisiko er 

kategorier som oftest har behov for forsterket observasjon. De to førstnevnte gruppene har også 

behov for medisinsk overvåkning. 

Sunnaas sykehus har ikke medisinsk akutt-team (stans-team), og det understrekes at kriteriene for 

hvilke pasienter som skal ha opphold på sykehuset skal være uendret. Forsterket observasjon er 

følgelig ikke medisinske intermediærpasienter. 

Det er ønskelig å samle pasienter som trenger forsterket observasjon. Hensikten er å oppnå økt 

kvalitet og pasientsikkerhet, samt rasjonell bruk av personell og areal. 

Det har vært vurdert to alternative konsepter (A og B) for lokalisering av OBS-senger: I alternativ A 

etableres 4 OBS-senger med ett felles bad, samlet og nær avdeling TBI/Slag. Begrunnelsen for ett 

felles bad, er at OBS-plassene i hovedsak skal benyttes til dårlige, sengeliggende pasienter, og at en 

pasient som legges på en OBS-plass av kapasitetsgrunner, vil ha relativt kort liggetid.  

I alternativ B er 2 OBS-senger samlokalisert (vegg-i-vegg) sammen med 1 kontaktsmitteisolat. 

Konseptet gjentas i to etasjer, dvs. til sammen 4 OBS-rom og 2 kontaktsmitteisolat. OBS-sengene har 

egne bad, mens badet som er tilknyttet kontaktsmitteisolatet i tillegg har desinfeksjonsfunksjon 

(skyllerom). Det forutsettes da at pasientene i OBS-sengene er mobile, og har behov for eget bad.  

Felles for begge alternativene er at OBS-sengene skal kunne benyttes av alle avdelinger, inkludert 

barn. Det skal tilrettelegges for visuell kontakt fra arbeidsstasjonene til pasientplassene, og mellom 
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pasientplassene, samtidig som pasientenes private sfære ivaretas. Det skal etableres arbeidsstasjon 

med overvåkningsskjermer, og skap for forsyning av medisinske artikler, tøy og medisiner. Øvrige 

støtterom sambrukes med avdeling på samme etasje. Sengene inngår i sykehusets totale sengetall, 

og vil også bli brukt til pasienter som ikke har behov for forsterket observasjon eller medisinsk 

overvåkning. Det er viktig at OBS-plassene utformes i samråd med bruker. 

Spredningen av OBS-sengene til to lokasjoner (B) vil gi fleksibilitet i forhold til hvilken avdeling som til 

enhver tid har behov for forsterket observasjon, og OBS-sengen vil være tilknyttet moderavdelingen 

som har kompetanse på den aktuelle pasientgruppen. I alternativ A vil man kunne samle kompetanse 

for håndtering av akutt/kritisk syke. Egne bad til alle OBS-senger i alternativ B reduserer risiko for 

smittespredning, men øker arealbruken i forhold til alternativ A. Når OBS-plassene benyttes til 

pasienter som ikke har behov for forsterket observasjon eller medisinsk overvåkning, vil deling av 

bad kunne øke smitterisiko og oppleves som en lavere standard. 

Samlokalisering av alle OBS-plasser tilrettelegger for effektiv utnyttelse av kompetanse og personell 

på natt og i helg. Ut fra en samlet vurdering anbefales dette å hensynstas i videre planlegging og 

utredning. 

I tillegg til OBS-plassene er det behov kameraovervåkning av ytterligere 10-15 pasienter. Overvåkning 

via disse kameraene bør vurderes i sammenheng med overvåkning av OBS-plassene.  

4.1.4 Tverrfaglige arbeidsplasser og møterom  

Prinsippskissen for sengeområde viser mulige prinsipper for administrative rom og sammenheng 

mellom slike rom i to avdelinger á 16-17 senger.  

I hver avdeling planlegges kontor med besøksplass for avdelingsledere som i det daglige har behov 

for nærhet til sitt personale. 

Avdelingens vaktrom er et sentralt, flerfunksjonelt rom; møtepunkt for faglige avklaringer, rapporter, 

arbeidsplass for dokumentasjon, telefonsamtaler, og oppholdsrom for personell i beredskap. Det 

planlegges med 6 dataarbeidsplasser og sittemøbler for ytterligere 6 personer. Én avdeling skal ha 

kameraovervåkning på vaktrommet med kapasitet til å se nødvendig antall sengerom (i dag har 

systemet ved TBI kapasitet til å se 13 sengerom). Pasienter, pårørende og besøkende skal kunne 

henvende seg på vaktrommet, eventuelt ved hjelp av digitale løsninger, der det vil som oftest være 

personell til stede.  

I umiddelbar nærhet til vaktrommet programmeres 16 kontorarbeidsplasser for tverrfaglig team, 

koordinatorer og gruppeledere. Funksjoner som sitter relativt permanent ved arbeidsplassen kan ha 

behov for plassering litt skjermet fra de øvrige. Inndelingen av kontorarbeidsplasser løses i 

skisseprosjektet, og det bør tilstrebes en standard løsning for alle avdelinger. Til hver 

kontorarbeidsplass i felleskontor avsettes det 1 skap for bærbar PC, permer o.l., mens det etableres 

skap for behandlingsutstyr for fysio i nærheten av kontorarbeidsplassene. 

2 stillerom á 2 plasser og 1 stillerom/lite møterom med 6 plasser per avdeling, skal gi mulighet for 

konsentrasjonskrevende arbeid, telefonsamtaler eller annet som ikke kan gjennomføres i 

felleskontoret. Alternativt suppleres med mobile «telefonbokser». 
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1 møterom med plass til 20 personer og 1 med plass til 10 personer, inkludert pasient i rullestol, 

etableres per to avdelinger. 

Det skal finnes areal for simulering av prosedyrer, HLR-trening og lignende, men det er ikke behov for 

å dedikere egne rom for dette. 

4.1.5 Medisinrom 

Medikamenter bestilles fra eksternt apotek, og leveres i bakker som personalet pakker ut og 

utplasserer i medisinrom og -skap. Forutsatt at krav til nærhet mellom medisinrom og brukersted 

overholdes, skal medisinrom kunne benyttes på tvers av avdelinger, slik at antall medisinrom 

reduseres til et minimum. Alle medisinrom skal utformes iht. «Anbefalinger ved planlegging av nytt 

medisinrom».  

4.1.6 Opphold og spiserom 

Det etableres spiserom for pasienter ikke skal spise på pasientrommet, og som ikke kan benytte 

kantinen: 

 TBI – 10 plasser 

 Barn – 10 plasser (inkl. pårørende) 

 Slag – 5 plasser 
 

Kjøkken-/serveringskonsept tilknyttet spiserommene er ikke endelig utredet, men det planlegges for 

ett te-kjøkken pr. 34 senger. 

4.1.7 Desinfeksjon 

Av hensyn til gangavstand og hygiene, skal desinfeksjon (skyllerom) ligge nær sengerommene. Det 

avsettes areal til 2 desinfeksjonsrom á 15 kvm.. Inndeling av areal og antall desinfeksjonsrom 

vurderes i konseptfasen. Desinfeksjon skal ha dekontaminator, ren og uren side, utslagsvask, 

tappested og skap for rengjøringsmidler («bøttekott-funksjon» i sengeområdene). 

4.1.8 Vask av pasienttøy 

To avdelinger á 17 senger deler 1 vaskerom for smitte/kontaminert pasienttøy, og 1 tilgjengelig for 

vask og tørk av bruk av pasienters og pårørendes tøy. 

4.1.9 Avfall 

Det avsettes foreløpig programareal i sengepostene til 2 avfallsrom á 10 kvm. for nedkast av avfall og 

skittentøy, samt mellomlagring av risikoavfall. Sykehusets avdelinger kildesorter, og det skilles 

mellom: 

 normalavfall (husholdningsavfall)  

 risikoavfall til forbrenning/spesialhåndtering  
 

Risikoavfall hentes daglig og transporteres manuelt. Husholdningsavfall kastes i sjakt. 

Avfallshåndtering detaljeres ut i senere fase. 

4.1.10 Lager 

Lagre for medisinske og ikke medisinske forbruksvarer som infusjonsvæsker, antibiotikaløsninger, 

sterile artikler, tøy og medisinsk teknisk utstyr etableres i avdelingene. Legemidler lagres i 

medisinrom og tørrmat i anretningskjøkken. Dimensjonering av lagerkapasitet baseres på brukernes 
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erfaring og anslag om behov i et 2035-perspektiv. I avdelingslager for tøy skal ferdigpakkede vogner 

(100 cm lang og 60 cm bred med rent tøy, dyner og puter kunne plasseres). Tøylager kan eventuelt 

etableres som nisjer, med dør, der vogner kjøres rett inn. Det etableres ladestasjoner for store 

rullestoler og annet utstyr i nybygget. 

Kvalitetssikring av arealstørrelser og inndeling av funksjonsrom skal bearbeides i løpet av 

konseptfase og skisseprosjekt. 
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4.1.11 Prinsippskisse sengeområder 

Nedenfor vises en prinsippskisse over funksjoner og nærhetsbehov mellom funksjonsrom for 2 

sengeområder á 17 senger. Skissen omfatter også forsterket observasjon. Det planlegges i tillegg for 

aktivitets- og treningsarealer tett integrert med sengeområdene. Disse funksjonene er beskrevet 

under funksjon «Undersøkelse og behandling». 
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4.2 Undersøkelse, behandling og trening 

4.2.1 Fysioterapi, ergoterapi, aktivitet og trening 

Pasientrom kan benyttes til trening i primær-ADL og forflytninger samt samtaler omkring mestring av 

daglige aktiviteter. 

Trenings- og aktivitetsrom i sengeområdene etableres. I ett treningsrom per etasje etableres benk 

med mulighet for skjerming for kliniske undersøkelser, slik at det ikke er behov for særskilte kliniske 

undersøkelse-/behandlingsrom i sengeområdet. Disse delfunksjonene har behov for:  

  Avdeling for barn, gjelder yngre barn og barn med skjermingsbehov: 

 Disse barna har ofte også mye utstyr og hjelpemidler:  

 Skjermede rom, ikke kombinasjonsbruk som oppholdsrom/fritidsrom 

 Observasjonsmulighet ved hjelp av speilvindu 

 Sanserom 

 Rom for aktivitet/undervisning, også tilgjengelig på kveld og helg 

 Aktivitetsrom for flere deltakere (3-4 stk) for for eksempel håndtrening 

 Rom til skole/undervisning med plass til 2 (4?) elever og pedagog/behandler i skjermede 
omgivelser. Dette behøver ikke nødvendigvis å være plassert innenfor denne enhetens arealer. 

Avd. RMS og avd. MNB 

 Skjermet behandlingsrom for aktivitets-/treningsrom for trening kveld og i helger, evt. med hjelp 
av personell. 

 Mye plasskrevende utstyr 

 Håndtrening/behandling for 3-4 personer, samtaler/ kartlegging, og lagring av utstyr i lukkede  
skap. Funksjonen ivaretas ved sambruk med treningsrom eller oppholdsarealer 

 
Avd. TBI aktivitet/trening 

 Behandlingsrom trening i skjermede omgivelser. Plasskrevende utstyr. 

 Skjermet treningskjøkken, grupper a 4-5 pers. Sambruk med logopeder/spesialpedagoger for 
opplæring 

 
Avd. for SLA aktivitet/trening, felles rom for:  

 Behandlingsrom for trening i skjermede omgivelser. Utstyrskrevende, BIP-utstyr  

 IADL/ ADL-trening/ samtale/ kartlegging, evt. i kombinasjon med kreativ aktivitet, finmotorisk 
trening. Sambruk av generelle samtalerom i sengeområdene.   

 
Avdelingene oppfølging for hjerneskade, VRD, KReSS og OPF:  

 Kan benytte sentralt treningsavsnitt. Evt. benytte aktivitets-/treningsrom i sengeområdene til 
gruppebasert trening/avspenning.  

4.2.2 Samtale, kartlegging 

I umiddelbar nærhet til avdelingene SLA, TBI, KReSS og VRD er det behov for generelle samtale- og 

kartleggingsrom avskjermet fra forstyrrelser. Rommene skal kunne brukes av alle faggrupper til 

samtaler, undersøkelser/kartlegginger, ASK, håndtrening, veiledning av pasient i bruk av digitale 

løsninger, samtaler med pårørende og eksterne samarbeidspartnere fysisk og via VK. 
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Rommene må ha bord, stoler, dataarbeidsplass, utstyr for VK, tavle, skjerm på vegg, dagslys, god 

belysning, kabler for telefoni og høyttaler (for telefonsamtaler), oppbevaring av noe 

kartleggingsutstyr.  

Det avsettes areal for 9 rom for samtale og kartlegging. Ved behov vil også andre, administrative 

støtterom kunne benyttes til pasientsamtaler. Disse rommen bør ha mulighet for audiovisuelt utstyr 

og stor skjerm. 

4.2.3 Gruppeaktivitet og undervisning  

Klinisk gruppeaktivitet, uten stor fysisk aktivitet, med 10-30 deltakere forutsettes gjennomført i 

sykehusets møterom, LMS-lokaler og lignende. 

Avdelingenes møterom og samtalerom forutsettes benyttet til individuell undervisning, i de tilfeller 

hvor pasientrommet ikke er egnet.  

Til dataarbeid på åpent nett via WiFi, evt. stasjonære PCer, benyttes samtale/kartleggingsrom. 

4.2.4 Prinsippskisse for samtale-, aktivitet og UB-rom 

Spiserommene er vist, idet disse kan representere en kapasitet utenom spisetidene. 

 

4.2.5 Ergo- og fysioterapi sentralt  

For å understøtte tverrfaglig arbeidsmodell og en helhetlig tilnærming til pasientens funksjonsbehov, 

planlegges arealer for fysioterapi og ergoterapi samordnet. Videre sees fysio- og ergoterapi i 

sammenheng med Teknologisk intervensjonssenter. Det forutsettes at generelle samtale-, 

undersøkelses- og behandlingsrom sambrukes av alle faggrupper, og at det etableres rutiner og 

systemer for dette.   

Treningstilbudene samles for mer fleksibilitet, økt tverrfaglig samarbeid og økt trivsel for pasientene. 

Noe utstyr plasseres også sengeavdelingene, tilgjengelig for egentrening. I tillegg bør det sentrale 

treningsområdet også ha et område som er tilgjengelig for egentrening på kveld og helg (f.eks. HUR-

apparater og utstyr for sykkelgruppe). 
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4.2.6 Venteareal  

Det er behov for 6-8 sitteplasser og gulvplass for 6-8 samtidige rullestoler for pasienter som venter 

på å komme inn til trening og aktivitet. Inngangspartiet må være romslig for å unngå trengsel. Også 

Teknologisk intervensjonssenter har behov for ventearealer for pasienter og sambruk skal vurderes. 

Ventearealer skal også kunne benyttes av pasientenes pårørende. Her kan det med fordel benyttes 

elektronisk varsling (for eksempel sms) slik at pasientene kan beveges seg rundt i sykehuset mens de 

venter. 

4.2.7 Undersøkelse-/behandling, barn 

Barnerom ønskes primært i avdeling alternativt i sentralt behandlingsområde. Foreldre og/eller 

terapeuter kan observere barnet uten nødvendigvis å bli med inn i behandlingen.  

4.2.8 Samtale, testing, håndtrening 

5 båser, én av disse noe større til spesialbord for håndtrening. Bord og plass til å sitte på begge sider. 

Skjerming mellom bordene. Oppbevaringsplass til tester, voksbad og treningsmateriell. 

4 rom med plass til 3-4 personer (en rullestol) for håndtrening m.m. To av disse erstatter to av 

dagens «håndtreningsbåser», slik at noe håndtrening kan gjennomføres skjermet.  

Utforming og utstyr: Lydskjerming, tavle/White Board, skjerm på vegg (med mulighet for å koble opp 

PC), inkl. VK-utstyr, dagslys, mulighet for å skjerme for visuelle inntrykk (f.eks. gardiner), hev-

/senkbare bord, arbeidsstoler.  

Spesialrom med kontorarbeidsplass for arbeidsutprøving. PC tilknyttet rommet, tavle/White Board, 

hev-/senkbare bord, arbeidsstoler, mulighet for å teste hjelpemidler til jobb (ulike tastaturer, PC-

mus, større skjermer er o.l.). Tilsvarende planlegges også i avdelingene. 

4.2.9 Klinisk undersøkelse/behandling 

2 store behandlingsrom med brede behandlingsbenker og 2 mindre rom med smale benker dekker 

behovet for skjermet behandling, og denne kapasiteten kan videreføres. UB-rom skal kunne benyttes 

tverrfaglig. I ett av de store behandlingsrommene er det behov for takheis (pasientløfter).  

4.2.10 Individuell trening, behandling og testing 

I et stort området for trening, behandling og testing vil det være utstyr som f.eks.: 6 brede 

behandlingsbenker, 2 smale benker, 2 ståbenker, 4 ståstativ, 2 store og 2 små tredemøller, mange 

oppheng for Red-cord, 5 elektriske ben-/armsykler, 2 romaskiner, 2 Nustep, 1 stepmaskin, 3 

gangbaner, ribbevegg, et avgrenset matteområde for individuell trening på gulv. Takskinne med 

mulighet for gangtrening over minst 25 m. Det må være gulv og veggplass til løst utstyr som baller i 

alle størrelser, balansebrett, store puter mv.  

I tilknytning til behandlingsarealet er det behov for lager til utstyr, elektromedisinsk utstyr og andre 

hjelpemidler som fysioterapeuter trenger i behandling av pasienter.  

Testareal og utstyr for fysiske funksjonstester, gange og balanse, skjermet fra andre aktiviteter. 6 

min. gangtest trenger en gangstrekning på ca. 30 meter uten vesentlige forstyrrelser.  
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Utvikling av areal og utstyr for testing og behandling bør koordineres med planlegging av nytt 

teknologisk intervensjonssenter. Eventuelt planlegges det for simulatorrom, radiologi osv. tilknyttet 

SRC, se vedlegg 3. 

4.2.11 Egentrening 

En del av treningsområdet bør være fysisk atskilt, og tilgjengelig for pasienter på kveldstid og i helger. 

Veggfast og løst medisinsk treningsterapiutstyr, som HUR-apparater, og ben- og 6 armsykler, som 

pasienter kan benytte på egenhånd. Området skal også kunne benyttes til gruppetrening som f.eks. 

kondistrening og sirkeltrening i apparater. Alternativt må treningsområdet bemannes. 

Kveldsaktiviteter av forskjellig art fortsetter som i dag i gymsal, mens bueskyting, som er en populær 

aktivitet og krever fri lengde på 18 meter, fortsetter i fysio-/ergoområdet.  

4.2.12 Rullestoltilpasninger  

Representanter fra 2-3 hjelpemiddelfirma, i samarbeid med terapeuter ved sykehuset, gjennomfører 

rullestoltilpasninger en gang per uke. Det er behov for 2-3 tilgjengelige arealer/rom til utprøving, og 

et skjermet areal ca. 35 kvm. til rullestoltilpasning/sittestillingsvurdering, med plass til verktøy, 

arbeidskrakk, arbeidsbord, benk, forflytningsutstyr, trykkmålingsutstyr, utvalg av trykkfordelende 

puter, diverse teknisk utstyr som iPad/PC med internett og DIPS (ikke samme som rom for 

trykkmåling). Fysio- og ergoterapiområdet og testbeds kan også benyttes. 

4.2.13 Sitteklinikk og putelager 

En ettermiddag per uke og ved behov, samarbeider fysio- og ergoterapeuter om sitteklinikk. Det er 

behov for rom med spesialutstyr til trykkmåling, behandlingsbenk, takheis og oppbevaring. Rommet 

bør være knyttet til poliklinikk, og ha nærhet til ortopedivirksomhet og gang-lab. Putelager for 

utprøvingsputer (i dag 4 skap, 2,5 m høye og 2 m brede) og vaskeri kan med fordel ligge tett ved. 

4.2.14 Ortoser 

Produksjon av ortoser og småhjelpemidler krever plass til noe utstyr, inkludert 2 vannbad, 

utluftingsskap til å jobbe med varmepistol, skap til oppbevaring, bord, samt gulvplass til å kunne 

jobbe fritt fra bord. Fremtidig bruk av 3D-printer forventes for egenproduksjon av småhjelpemidler. 

Funksjon og plassbehov utredes samordnet mot behov OCH har.  

4.2.15 Arbeidsstasjoner 

Det er behov for skranke med arbeidsstasjoner for 2 hjelpepersonell i fysioterapiarealene. 

Hjelpepersonell må være synlig i arealene, spesielt når alle terapeuter får sine arbeidsplasser i 

avdelingene. Hjelpepersonell skal hjelpe pasienter til rette, overvåke pasienter i salen, hjelpe 

terapeuter med forflytninger og trening, holde orden, herunder også kunne reparere en rullestol.  

4.2.16 Gruppeaktivitet pasienter 

Det programmeres grupperom («kognitivt rom») med plass til grupper på 10-12 personer, én til en 

behandling med mulighet for skjerming, og større grupper. Bordplass til 12 pasienter. Tavle, skjerm 

på vegg, VK-utstyr, bord, arbeidsstoler. Må ikke ligge rett ved avdelingen, å finne frem på huset og 

møte til avtalt tid kan gi fin treningsmulighet. 

For ulike grupper på 4 - 20 personer, med behov for tavle/White Board, skjerm (mulighet for å koble 

opp pc), bordplass og stoler, mulighet for å lage kaffe og tv, samt fylle på vann, benyttes sykehusets 

generelle møterom. 
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4.2.17 Treningskjøkken 

Ett stort og fleksibelt treningskjøkken for ulike formål:  

 En-til-en terapi med kognitivt rehabiliteringsfokus. Utprøving av avansert teknologisk utstyr  

 Grupper (dobbelt ant. utstyr, inkl. ovn, vask mm). En del med hev- og senkbare skap og benker. 
Mulig å dele kjøkken i soner ved behov for mer skjerming. Plass til flere rullestoler i bevegelse 
samtidig  

 Industrivaskemaskiner og White Board på alle kjøkken 

 Merk eget punkt om kjøkken nær avdelingen for de alvorligst skadde (har ikke noe med 
treningskjøkken å gjøre. 

 

4.2.18 Diverse aktiviteter  

Det er ønskelig å tilrettelegge for  

 Et skjermet areal innendørs for terapeutisk hagebruk, med tilhørende møblering og 
installasjoner.  

 Verksted med mulighet for skjerming. Ingen direkte nærhetsbehov til avdeling. Utstyr for 
trening på praktiske oppgaver.  

 Mørkerom for foto mm. 

 Lagerareal i umiddelbar nærhet til behandlingsarealene til materiale og til ferdige gjenstander.  

 Rom til keramikkovn  

 Syrom   

4.2.19 Trene på utfordringer i dagliglivet  

Eksisterende rom for trening på dagliglivets utfordringer videreføres (dørterskler og dører uten 

døråpner. Bøttekott med støvsuger og vaskeutstyr etc. Plass til ulike sitteenheter for å trene 

forflytning, inkludert frittstående toalett uten håndtak, benk, osv.).  

Gangarealer og foajeer vil kunne benyttes for å etablere løype for trening på rullestolteknikk, og 

kjøring med elektrisk rullestol. 

4.2.20 Treningsleiligheter 

2 eksisterende treningsleiligheter. Det er ønskelig at en av disse er utformet med henblikk på fysisk 

funksjon og en utformet rettet mot kognitiv funksjon (inspirasjon Almas hus).  

Dagens leiligheter vurderes som for små. Ønskelig med separat kjøkken og stue, og lagerplass for å 

oppbevare vaskesaker, ekstra madrasser og hjelpemidler.  

4.2.21 Velferdsteknologi  

Det er behov for samlokalisering av velferdsteknologisk utstyr som benyttes av 

ergo/pedagog/logoped, dvs. oppbevaringsplass og ladestasjoner for tekniske hjelpemidler for 

kommunikasjon.  

Teknologisk intervensjonssenter vil gi mulighet for kartlegging, utprøving og implementering av 

velferdsteknologi, inkludert avansert sensorteknologi, og til workshops med teknologer, firma, 

pasient og behandlere.  
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4.2.22 Prinsippskisse sentralt behandlingsområde: 

 

4.3 Kliniske spesiallaboratorier 

4.3.1 Sårklinikk 

Ved evt. ombygging skal sårklinikken ha tilknytning til poliklinikk. Behov for behandlingsrom (ca. 20 

kvm) for mindre inngrep uten anestesi. Rommet ligger i dag i F.  

4.3.2 Generelle undersøkelse-/behandlingsrom 

Ved eventuell ombygging vil det oppstå et behov for generelle undersøkelses-/behandlingsrom for 

kliniske undersøkelser, smertebehandling etc. Det programmeres 2 generelle kliniske undersøkelses-

/behandlingsrom, som bør ha beliggenhet nær eller sammen med poliklinikk. 

4.3.3 Nevropsykologisk lab  

Dette er rom som psykologene benytter til testing av pasienter, og oppbevaring av 

undersøkelsesutstyr og metodiske verktøy. Funksjonen er hus-overgripende og understøtter alle 

kliniske avdelinger. Bygg D skal rives og lab-funksjoner i dette bygget må reetableres med ny 

plassering. I tillegg kan andre fellesarealer som psykologene benytter i dag bli berørt av ombygging 

av eksisterende arealer.  

Et testrom skal ha plass til utstyr for vurdering av synsfelt, reaksjonstid og visuell oppmerksomhet. 

Omfanget av utstyr tilsvarer et stort skrivebord med utstyr på. En pasient, ofte i rullestol (og av og til 

med følge av pårørende), undersøkes av 1-2 fagpersoner. Pga. synsfeltundersøkelser må det være 

mulig å redusere lyslumen i rommet. Rommet benyttes av psykologer fra alle kliniske avdelinger, som 
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årlig undersøker et stort antall av pasienter. Spesielt psykologene på dagens VRD har mange 

pasienter i dette testrommet. 

For å unngå unødig tidsbruk på pasienttransport bør rommene ha beliggenhet nær kliniske 

avdelinger og til øvrige pasientundersøkelser.   

Psykologene har behov for studierom/bibliotek og areal for lagring av litteratur, testutstyr og 

metodiske verktøy. Lagerets plassering er uavhengig av avdelingene, men bør ha nærhet til 

psykologenes arbeidsplasser.  

4.3.4 Spastisitetsklinikk  

I spastisitetsklinikken gjøres vurdering av problemstillinger knyttet til spastiske lammelser. Det 

gjennomføres ultralyd- og EMG-veiledet injeksjonsbehandling med Botulinum toksin A, og 

påfyll/justering av Baklofenpumpe. Enheten gjennomfører omkring 530 behandlinger/konsultasjoner 

pr år, og hver konsultasjon varer ca.1 time. Tid for dokumentasjon kommer ofte i tillegg, avhengig av 

problemstilling/omfang. Det skal utvikles et tett samarbeid med nevrokirurger og ortopeder som skal 

munne ut i en del felles konsultasjoner, og det forventes at det blir en økning av både polikliniske og 

inneliggende pasienter på ca. 20%.  

Pasienter henvises fra alle avdelinger i sykehuset. I tillegg mottar klinikken polikliniske pasienter, og 

gjennomfører mange telefoniske konsultasjoner og videokonferanser. I 2018 hadde 

spastisitetspoliklinikken 153 polikliniske konsultasjoner, i 2019 og fram til november har vi hatt 184 

polikliniske konsultasjoner. 

En forutsetning for at pasienten får mest mulig effekt av behandlingen er at pasienten får riktig type 

trening og nødvendige hjelpemidler/ortoser. For å oppnå best mulig klinisk tilbud må man sette mål 

med behandlingen før man starter kliniske intervensjoner og evaluere effekt med jevne mellomrom. 

Ved en eventuell ombygging av funksjoner er det derfor viktig å sikre at spastisitetsklinikken er tett 

knyttet til test- og treningslokaler, og bør også lokaliseres med nærhet til teknologisk 

intervensjonssenter, bevegelses-lab, KF-lab, fysioterapi, ergoterapi og OCH. 

Spastisitetsklinikken har behov for undersøkelses-/behandlingsrom som kan mørklegges for 

ultralydveiledet behandling. Rommet skal ha behandlingsbenk og plass til å kjøre ultralydapparatet 

på alle sider av benken. Videre er det behov for behandlingsstol, lukkede skap for forsvarlig 

oppbevaring av sterilt utstyr og medisiner, bord til å klargjøre medisiner, og plass nok til å dekke opp 

sterilt utstyr. Det må også avsettes plass for oppbevaring av bærbart ultralydapparat til behandling 

på pasientrom og ved ambulante besøk, og rommet bør ha håndvask. 

Av hensyn til hygiene og arbeidsro, og for å kunne gjennomføre telefonkonsultasjoner, har klinikken 

behov for tilliggende kontorplass separat fra behandlingsrommet, og i tillegg nærhet til møterom for 

video-konferanser og møter. 

4.3.5 Kliniske støttefunksjoner  

Kliniske støttefunksjoner omfatter logoped, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, psykolog, leger etc. 

Mange av disse funksjonene har kontorer i eksisterende areal og er ved behov en del av 

ombyggingsprosjektet.  
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4.4 Poliklinikk 
Prosjektet «Fremtidens tverrfaglige poliklinikk» (prosjektrapport september 2019) anbefaler tre 

retninger for utvikling av det tverrfaglige polikliniske tilbudet ved Sunnaas sykehus: 

 Utvikle Sunnaas sykehus poliklinikk ved Aker 

 Etablere urologisk laboratorium i samarbeid med områdesykehus eller regionsykehus som en 
«satellitt» 

 Etablere virtuell poliklinikk Sunnaas sykehus 
 

Det forutsettes en økning i poliklinisk behandling, både i lokalene på Nesodden og på Aker og ved økt 

oppfølging av polikliniske pasienter via telefon og internettbaserte tjenester. En slik ‘virtuell klinikk’ i 

tillegg til eksisterende poliklinikk med fysisk pasientoppmøte, krever skjermede arbeidsplasser for 

pasientoppfølging samt en IKT-infrastruktur som muliggjør innovative løsninger i den kliniske 

virksomheten. dagbehandling/poliklinisk behandling også kunne gi en økning i kapasitetsbehovet. 

Når det gjelder arealbehov knyttet til framtidig urologisk laboratorium, anbefaler prosjektrapporten 

en «satellitt» som kan lokaliseres annet sted enn i sykehuset på Nesodden.  

Etablering av virtuell klinikk ved Sunnas sykehus Nesodden vil ideelt sett ikke kreve lokaler, teknisk 

sett kan den polikliniske aktiviteten utføres fra den ansattes arbeidsplass, forutsatt at nødvendig 

utstyr og lydskjerming er på plass. Likevel kan det være behov for areal til virtuell poliklinisk aktivitet 

(oppstartsfase, samle kompetanse og utstyr, synergier osv.). Det er ikke anført spesielle nærhetskrav, 

og heller ikke angitt antall VK-plasser, og det er følgelig ikke avsatt spesifikt programareal for virtuell 

poliklinikk. Noen funksjonskrav er imidlertid nevnt i prosjektrapporten: 

 infrastruktur og tilkoblingspunkter  

 separering av VK-plasser for å ivareta taushetsplikt og hindre innsyn til skjerm 

 hensiktsmessig belysning  
 

Ombygging av gjenstående bygningsmasse i BT3 vil kunne påvirke også eksisterende poliklinikk. I 

denne omgang inkluderes imidlertid kun virtuell poliklinikk med 2 datarbeidsplasser i 

romprogrammet. 

Dersom andelen polikliniske videokonsultasjoner øker fra 10 % i dag til 30 % i 2023 som beskrevet i 

rapporten, så vil det frigjøres kapasitet i rom som i dag brukes til polikliniske konsultasjoner med 

pasient fysisk tilstede. 

4.5 Radiologi 
Ved en omrokkering i byggetrinn 3 er det ønskelig å samle billeddiagnostiske prosedyrer for bedre 

arbeidsflyt, og for å utnytte utstyr effektivt og forsvarlig. I tillegg til konvensjonell røntgen og ultralyd, 

omfatter billeddiagnostiske prosedyrer urologiske undersøkelser og videofluoroskopi. Disse 

funksjonene er beskrevet nedenfor. 

Sunnaas tilbyr i dag ultralyd, skjelettrøntgen og gjennomlysning, og har 2 C-buer, ultralyd og 1 

konvensjonell røntgen som betjenes av OUS. Arbeidsplassene har ikke dagslys og laboratoriene 

oppleves som lite funksjonelle.  
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Det avsettes programareal til et rom for demonstrasjon av billeddiagnostikk overført fra OUS. 

Rommet vil også kunne benyttes til morgenmøter, undervisning osv. Areal til senere etablering av CT 

og MR med støtterom er beskrevet i alternativ 2. Dette vil være areal med utstyr som er særskilt 

bygg- og installasjonpåvirkende. Se for øvrig vedlegg 3 om SRC. 

4.5.1 Videofluoroskopi  

Sunnaas tilbyr som eneste sykehus i Norge et vurderingsprogram for spise-/svelgevansker. Utredning 

av svelgfunksjon med bruk av videofluoroskopi og røntgen C-bue er i dag lokalisert i bygg F. 

I forbindelse med et ombyggingsprosjekt er det ønske om et laboratorium for dysfagiutredning. 

Dette vil bidra til økt klinisk forskning på et fagfelt hvor Sunnaas er i front, kunnskapsspredning innen 

dysfagiutredning og behandling, og samhandling og økt bruk av telemedisin.  

Orofaryngeal dysfagiutredning og -behandling er tverrfaglig samarbeid som krever: 

 behandlingsrom for 2-3 fagpersoner, hev-/senk bord på hjul, regulerbar benk, vask mv. 

 laboratorium til C-bue røntgenutstyr  

 teknisk rom (arkiverings-/tolkningsverktøy)  

 2 kontorplasser til tolkning av undersøkelser, datainnsamling   

 støtterom for håndtering av undersøkelses- og behandlingsutstyr f.eks. fiberendoskopi, 
benkplass med vask til undersøkelsesforberedelse, lite kjøleskap, låsbare skap til 
kontrastmiddel, skap til kopp/glass, bestikk, osv., oppbevaring av diverse barnestoler og bord  

 kjøkkenkrok, mattilberedelse  

 nærhet til resepsjon/venteområde og klinikk 
 

4.5.2 Urologisk lab  

Urologisk lab er i dag lokalisert i bygg F, og mottar pasienter med cerebral parese CP, 

multippelsklerose MS, Parkinson, MMC, hereditær spastisk paraparese. I tillegg har uro-lab livslangt 

oppfølgingsansvar for pasienter med ryggmargskade. 

Forekomsten av pasienter med nevrogen blæredysfunksjon øker, og enheten har behov for større 

areal. Uro-lab har polikliniske pasienter og behov for nærhet til bildediagnostikk og hovedinngang, 

men også til sengeområdene.  

Uro-lab har behov for:  

 undersøkelsesrom for urodynamikk og C-bue (skyvedør inn til tarm rom)  

 flowmetri og resturinmåling  

 samtalerom  

 venteværelse med drikkestasjon 

 showrom 10  

 desinfeksjon med dekontaminator 

 felleskontor 3 uroterapeuter  

 behandlerkontor uro-lab  

 undersøkelse uro-lab  

 tak-heis for forflytning 
 

Det programmeres et samleareal for urologisk-lab funksjoner.  
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4.6 Medisinsk service  

4.6.1 Legemiddelforsyning   

Sunnaas sykehus har p.t. provisor stasjonert på Sunnaas. Legemidler bestilles elektronisk fra eksternt 

apotek 3 ganger per uke. Legemidler leveres i forseglede kasser som personalet pakker ut og 

utplasserer i medisinrom og -skap.  

Infusjonsvæsker, kosttilskudd og sondeernæring bestilles fra annen ekstern leverandør, og leveres til 

egne lagre. Sykehuset har begrenset lagervolum av infusjonsvæsker og antibiotika.  

Generelt er legemiddelhåndtering blant de største utfordringene når det gjelder uønskede hendelser, 

og kan forebygges ved bl.a. tilstrekkelig størrelse på medisinrom og hensiktsmessig innredning. 

Rommet skal ha plass til 1 – 2 medisintraller. Medisinrom er også et arbeidsrom som skal ha gode 

HMS-forhold slik at sykepleierne får de beste betingelsene for legemiddelhåndteringen. Det skal 

tilrettelegges for god hygiene og adskilte arbeidsplasser for parenteral og annen administrasjon, og 

tilrettelegges for avtrekksbenk eller sikkerhetskabinett. 

HSØ ønsker innføring av lukket legemiddelsløyfe på sykehusene. Elektronisk kurve som er en 

forutsetning for lukket legemiddelsløyfe, innføres på Sunnaas høsten 2019. Lukket ledemiddelsløyfe 

innebærer at legemidler leveres i endose forpakning. Flere avdelinger på Sunnaas har allerede 

innført endose, noe som innebærer bl.a. daglig dosettlegging.  

Krav til sikring og sporbar temperaturkontroll for oppbevaring av legemidler skal ivaretas både ved 

inn og ut transport. Legemidler til destruksjon varierer i volum, og hentes for destruksjon. 

Oppbevaring av returmedisiner skal være avlåst. 

Det avsettes programareal til 2 medisinrom á 24 kvm., dvs. 1 medisinrom per 34 pasienter. Arealet vil 

i videre prosess kunne deles i flere, mindre medisinrom. 

4.6.2 Klinisk kjemisk laboratorium 

Enheten som i dag lokalisert i bygg F2, er organisert under forskningsavdelingen, har p.t. 3 stillinger 

og bemannes av 4 bioingeniører. Med unntak av prøvetakingsrommet, har klinisk kjemisk lab 

tilfredsstillende arealer. Funksjonen inngår i programmeringen fordi enheten kan bli del av 

ombyggingsprosjektet som følge av rokade. Ved evt. reetablering av klinisk kjemisk lab-arealer, så vil 

det være viktig å ivareta nærhet til vakthavende lege og til pasienter med store behov for oppfølging 

av klinisk kjemisk lab. 

Personalet skifter til uniform i felles personalgarderobe, og disponerer et felles kontor med 3 

arbeidsplasser. Bioingeniørene går blodprøverunde med tralle på avdelingene hver morgen. I tillegg 

tas øyeblikkelig-hjelp prøver. Analyser utføres dels i sykehuset, dels på OUS og på Fürst. Forsendelse 

av prøver til OUS hentes daglig av sjåfør, mens BRING frakter prøver til Fürst. Prøvesvar mottas 

elektronisk.  

Pasienter som ikke er til stede under morgenrunden og noen få polikliniske pasienter, kommer til 

klinisk kjemisk lab for prøvetaking. Maksimalt 1-3 pasienter har samtidig behov for å vente på 

prøvetaking, og til dette benyttes tilliggende ventesone for poliklinikk. Prøvetakingsrommet fungerer 

også som oppstillingsplass for blodprøvetraller. Rommet er imidlertid trangt og må «ommøbleres» 

når pasient ankommer for prøvetaking.  
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Laboratorierommet har 6 analyseinstrumenter. Instrumentparken vurderes som tilstrekkelig for 

framtidige behov både mht. type analyser og kapasitet. Instrumentene produserer støy og krever 

skjerming av lydsmitte. 

Klinisk kjemisk lab har nært samarbeid med sengepostene og vakthavende lege om pasienter, og 

med forskningsavdelingen gjennom forskningsprosjekter.  

Enheten deler i dag støtterom med andre enheter, og følgende må hensyntas ved eventuell 

ombygging i byggetrinn 3; 

 Desinfeksjon med vaskemaskin, dekontaminator, utslagsvask deles med KF-lab og Uro-lab 

 Tørt lager deles i med Uro-lab og poliklinikk 

 Avfallsrom deles med Uro-lab, poliklinikk og videofluoroskopi 
 

En relativt begrenset mengde varer bestilles via sentrallager 3-4 ganger pr år. Varene krever separat 

lager for kjøleskap og frysere, og et lager med skap og hyller for lagervarer.  

Ved eventuell ombygging har klinisk kjemisk lab behov for reetablering av: KKL har uttrykt at de ikke 

har behov for mer plass/flytting, og kan derfor være der de er slik dagens lokaler er. 

 Prøvetaking for 1 pasient, med plass til blodprøvetraller og noe lagring av medisinsk materiell  

 Tilgang på 2 venteplasser utenfor prøvetaking  

 3 kontorarbeidsplasser i umiddelbar nærhet til analyserom  

 Analyserom for 6 analysemaskiner, med lydskjerming av omgivelsene  

 Desinfeksjon med ren/uren sone, dekontaminator, vaskemaskin for medisinsk utstyr, og 
utslagsvask – rommet kan deles med flere 

 Avfallsrom – kan deles med flere 

 Tørt lager for 3 kjøleskap og 2 fryseskap - kan ikke deles med andre  

 Lager med ca. 10 hyllemeter, 4 doble veggskap og dobbelt høyskap - kan deles med flere 
 

Det programmeres et samleareal for klinisk lab funksjoner. 

4.7 Ikke-medisinsk service  
Behovet for bedre logistikk, herunder vareflyt, avfallshåndtering, matforsyning og renholdstjenester 

må løses i sammenheng med nybygg. Basert på en tidlig gjennomgang av virksomhetsbehov er det 

avsatt 900 kvm. programareal for videre bearbeiding av logistikkfunksjonene. 

I romprogrammet for sengeområdet er det i tillegg avsatt til sammen 284 kvm. programareal for 

lagring av tøy, forbruksvarer, avfall, utstyr, behandlingshjelpemidler og medisinsk teknisk utstyr 

spesielt rullestoler. 

Sporingssystemer er en del av felles overordnede løsninger. Detaljerte løsninger vil bli beskrevet 

senere. 

4.7.1 Avfallshåndtering 

I dagens situasjon fraktes smitteavfall manuelt via «tørr forbindelse» til HU. Det innebærer lange 

veier og mindre effektiv logistikk, delvis gjennom Klinikkens arealer. Det er ikke "tørr forbindelse" til 

containere utendørs. 
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Restavfall er sykehusets største avfallsfraksjon og transporteres fra avfallsrom i avdelingene til 

sentralt avfallsrom for avhending. Med plassering av bygninger i terrenget uten kulverter er denne 

løsning lite aktuell som framtidig løsning. En løsning med mange slike «sentralt avfallsrom», f.eks. ett 

pr. bygg, vil fortsatt innebære ressurskrevende internlogistikk og transport med høye utgifter. 

Det må derfor foretas en teknisk/økonomisk vurdering av avfall sug som et alternativ til nåværende 

situasjon, og konklusjonen må innarbeides i teknisk program og i romprogram. 

Sortering av øvrige som papp/papir, plast, risikoavfall, glass, metall mv. utføres av personalet i 

avfallsrom sentralt plassert i etasjene, og transporteres manuelt til sentralt avfallsrom. 

Matavfall produsert ved tekjøkken og treningskjøkken fraktes tilbake til sentralkjøkken eller direkte 

til avfallssentral. Dette må sjekkes med sykehusets leverandør av mattjenester. 

Matavfall vil i tiden fremover måtte sorteres. Det finnes alternative løsninger for avhending og bruk 

av matavfall, f.eks. til produksjon av jordprodukter, biogass osv. Økonomisk og miljøriktig 

bruk/avhending av matavfall i fremtiden bør vurderes, f.eks. i regi av logistikkprosjektet.  

Det er med stor sikkerhet potensial for avfallsminimering ved tiltak rettet mot emballering, 

varetransport og innkjøp. Det er foreløpig usikkert hvor mye det har å si for dimensjonering av 

fremtidige avfallsanlegg på sykehuset. 

På grunn av problemer med skadedyr rundt eksisterende kontainere for restavfall, vurderes 

nedgravde kontainere som heises opp med kran for tømming. En løsning med nedgravde kontainere 

kan imidlertid være i konflikt med bruk av komprimatorer til restavfall. 

4.7.2 Behandlingshjelpemidler 

Behandlingshjelpemidler omfatter medisinsk utstyr og hjelpemidler. Disse transporteres manuelt fra 

varemottak til medisinsk teknisk enhet for mottakskontroll og klargjøring før det tas i bruk.  

4.7.3 Medisinsk teknikk 

Medisinsk teknikk omfatter 

 Medisinsk teknisk utstyr – MTU 

 Senger med sengeutstyr og rullestoler 

 Behandlingshjelpemidler (for hjemmebehandling) 

Videre inngår funksjoner som bestilling, mottak, utlevering, support, vedlikehold, innlevering og 

kassering. Utstyr mottas utenfra via varemottak til MTU, eventuelt til avdeling om det er stort utstyr. 

Fra MTU leveres utstyret til avdeling. 

Det forutsettes introdusert et sporingssystem for utstyr slik at utstyrets status og posisjon kan følges. 

MTU skannes i varemottaket og transporteres til medisinsk teknisk verksted. For MTU er det behov 

for et verksted med kontorarbeidsplass (i dag ca. 55 kvm.) samt et lagerareal. I forbindelse med BT3 

er det ønskelig at MTU og BHM lokaliseres med nærhet til varemottak og klinikk for å redusere 

transportavstander og fremme samarbeid. 

Reparasjon av utstyret gjøres på avdeling eller på MTU, eventuelt hos leverandør. 
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Omfang av håndtering av behandlingshjelpemidler vil vokse betydelig i årene framover og krever 

arealer avsatt til formålet. 

Arealer som planlegges må vurderes både ut fra areal og høyde. Areal- og nærhetsbehov omfatter 

følgende: 

 Lager 

o Sengelager 

o Rullestoler og ganghjelpemidler. Bør være samlet med utstyr og reservedeler og ligge 

i nærhet av fysiosal, vaskesoner og MTU 

o dusjtraller 

o Personløftere og utstyr som må lades 

 Verksted 

o Hovedverksted må ligge i tett nærhet til sentrallager med tilgang utenfra. Stor grad 

av samhandling med klinikk 

o 2 separate rom i tilknytning til verksted: ett for urent utstyr som leveres inn og ett 

for utstyr som er ferdig reparert, men ikke hentet. 

 Kontor 

o For MTU-ingeniørene (i dag 2 stk) 

o Må ligge i nærhet til verksted/lager samt sengetøy og rullestollager 

o Må/bør ligge i nærhet til innovasjon, teknologi og e-helse 

 Arbeidsstasjoner i tilknytning til fysio 

o For småreparasjoner av rullestoler, prekestoler og rullatorer 

Sporing av MTU vil avhjelpe både klinikere og MTU-ingeniører i vesentlig grad for gjenfinning. Dette 

vil imidlertid ikke medføre store endringer i arealbehov. 

Framtidig bruk av roboter antas ikke å bli aktuelt i veldig stor grad og er ikke tatt hensyn til ved 

vurdering av arealbehov. Roboter vil kunne føre til både økt arealbehov i seg selv, men også redusert 

arealbehov som følge av effektiviserte arbeidsmåter. 

4.7.4 OCH Ortopedi as 

OCH leier lokaler ved sykehuset og bemannes av ortopediingeniører som produserer, prøver ut og 

tilpasser ortopediske hjelpemidler.  OCH tilbyr tjenester til innlagte pasienter på Sunnaas to ganger 

per uke (tirsdag og torsdag hele dager), og til polikliniske pasienter minst 1 gang pr. uke. Sykehuset 

har avsatt en 40% stilling for fysioterapeut for organiseringen og faglig bistand i denne virksomheten. 

For enkelte spesialbehov (f.eks. lage proteser) kommer ortopediingeniør ytterligere en dag, og det 

tilbys også polikliniske tjenester til pasienter i nærmiljøet. OCH har ønske om å utvide tilbudet med 

to faste dager pr. måned for å dekke økende etterspørsel. 

Ortopediingeniørene disponerer i dag et undersøkelsesrom/kontor og et lite rom for produksjon og 

tilpassing av produkter, og lagring av materiell. Videre har OCH tilgang til et bevegelseslaboratorium 

for utprøving, samt kamerasystem i laboratoriet for best mulig tilpasning og undersøkelse av effekt 

av ortopediske ganghjelpemidler. Ventesone for pasienter er i nærliggende korridor med mye trafikk 

av mange slag. Det er behov for en bedre egnet ventesone og fasiliteter for rengjøring og 

desinfeksjon. 
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Dagens areal for OCH er tilfredsstillende, men kan bli del av ombyggingsprosjektet. Muligheten for å 

samordne ergoterapiens ortosevirksomhet og OCH virksomheten kan da vurderes. 

4.7.5 FDVU 

Personell knyttet til FDVU omfatter: beskrive ulike funksjoner og generiske krav til areal, nærhet osv. 

Andre arbeidsoppgaver er i alle bygg hvor det er brukere.  

Det er i dag to kontorplasser og fire arbeidsbenker pluss en ekstra benk til sveising tilknyttet FDVU 

personell. Det er behov for 6 arbeidsplasser for personell uten fast kontorplass, med tilgang til pc. 

Det er også behov for lagring av diverse materiell. 

Dagens plassering er god for teknisk drift med nær tilknytning til tekniske rom. Det er også i 

nærheten av bassengene, som er gunstig.  

Teknisk materiell til vedlikehold og rehabilitering leveres i prinsippet til varemottaket for videre 

manuell transport til riktig enhet. 

4.7.6 IKT drift 

IT-utstyr transporteres manuelt fra varemottak til IT-avdelingen for mottakskontroll og klargjøring før 

det tas i bruk. Retur og ekstern forsendelse av utstyr skjer via varemottak. 

Alle IKT-tjenester leveres fra regionale datasentre og driftes/forvaltes av Sykehuspartner (SP). Det alt 

vesentligste av periferiutstyr leveres av SP. Dette omfatter periferiutstyr som Pcer, mobiltelefoner, 

nettbrett, skjermer, mus, tastatur, kamera, høyttalere, overganger/kabler, dokkinger, MFPer, VK-

utstyr (kodeker, monitorer). 

Tjenestene omfatter: 

 Bestilling av periferiutstyr 

 Utlevering av periferiutstyr, i all hovedsak direkte til bruker fra SP 

 Innlevering/kassering periferiutstyr. Hovedregel er at utstyret hentes av SP hos bruker etter 

bestilling 

 Support 

Arealer og nærhetsbehov: 

 Lager - Nærhet til brukerstrømmene og sentrallager 

o Småelektronikk, utlånsutstyr (resepsjon) – krever kontinuerlig bemanning 

o Bufferlager pcer, mobiler, nettbrett – ivaretas av SP 

o Gjenbrukslager – skjermer, kodeker 

o Mellomlager for kasserte pcer (normalt hentes disse direkte hos bruker) 

 Verksted 

o Feilsøking på utstyr skjer normalt hos bruker 

o Tanking og retanking av pcer. Krever mange datapunkter på ett sted 

 Kontor 

o Kontorarbeidsplass for SP lokal service 

o Arbeidsplass for bestillingskoordinator 
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4.7.7 Renhold 

Renhold utføres av ekstern leverandør, og har sin hovedbase i eksisterende bygg som kan 

videreføres. Arealbehovet for renhold er 60 kvadrat og rommer vaskemaskiner, utsyr, lager og 

kontor. I nytt bygg vil det være behov for et lite areal til oppbevaring av traller og renholdsmaskiner. 

Desinfeksjonsrom i sengeområdene vil ha «bøttekott-funksjon» med utslagsvask, tappested og skap 

for rengjøringsmidler for lokalt bruk. 

4.7.8 Sengehåndtering 

Renhold av seng før ny pasient utføres i sengerom av ekstern leverandør. Prinsippet for 

sengerengjøring videreføres i nytt bygg og krever ikke eget areal. 

Senger i kontaktsmitteisolat desinfiseres med tørrtåke i isolatet og rengjøres på avdelingen. 

Lager med plass til ca. 5 senger til reparasjoner videreføres i eksisterende bygg. Sengelageret i GU 
kan med fordel flyttes nærmere klinikk eller utbedres mht. tilkomst gjennom to dører og bedre 
ventilasjon. 

Sengeutstyr som dråpestativ, galge, trykkavlastningsmadrasser, sidegrinder samt spesialsenger osv. 
som ikke er i bruk, lagres i dag i lagerrom i bygg I, HU og GU.  

Trykkavlastningsmadrasser med pumper som skal avhentes av ekstern leverandør for rengjøring og 

service, lagres med enkel tilgang fra rampe. Avsette areal til lagring av dette utstyret? Dagens 

madrasslager er på ca. 23 kvm. og kan organiseres bedre som nevnt over med lagring i hyller eller 

med større areal. 

4.7.9 Kantine og kjøkken 

Måltidene er en meget viktig faktor i rehabiliteringstilbudet ved sykehuset og skal være et av dagens 

høydepunkt for pasientene og er et ledd i pasientbehandlingen. Maten skal til enhver tid være 

tilpasset de næringsmessige behovene til sykehusets pasientgrupper og den enkelte pasient. 

Sykehuset skal tilby velsmakende, næringsrike og innbydende måltider. 

Som del av rehabiliteringen serveres 2/3 av pasientene frokost, lunsj, middag og kvelds i kantinen. 

Spisetider kan til en viss grad reguleres med ulike tidspunkt for de ulike avdelingene. 

Sykehuset har i dag to kantiner med likeverdige serveringstilbud (i bygg F og H). Kiosktilbud bør 

opprettholdes. Kantinen i bygg H, som har beliggenhet nærmest planlagt nybygg, har begrenset 

mulighet for tilberedning og oppbevaring av mat pga. manglende kjølerom, lagringsplass og liten 

plass for tilberedning. Begge kantiner blir benyttet av pasienter, pårørende, besøkende og ansatte. 

Pårørende og gjester kan kjøpe mat og spise i felles kantine. Én pårørende per barn spiser gratis, 

fortrinnsvis sammen med barnet. Pårørende kan ha med egen mat som spises på pasientens rom. I 

spisesalen er det behov for god plass rundt bordene for store rullestoler. Spiseområdet bør utformes 

slik at enkelte pasienter kan få en viss skjerming under måltidene. 

Buffetområde skal ha plass til drikke samt varm og kald mat, og i tilknytning til kassen skal det 

avsettes areal for kioskvarer. Det programmeres kjøkken for tilberedning av mat. Tilberedning av mat 

lokalt er blitt mer og mer aktuelt de siste årene med mange forskjellige dietter og spesialtilpasset 

kost som den enkelte pasient har med seg. Det må avsettes areal for oppvask med egen 

avsettingsplass for urent dekketøy med åpning ut mot kantinens spisesal (smittevern). Det er også 
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behov for eget diettkjøkken for tilberedning av dietter. Lager, kjølerom/store kjøleskap og 

fryserom/fryseskap må finnes i nær tilknytning til kantine/er. I tilknytning til kjøkken er det behov for 

et kontor for planlegging og bestilling av varer. 

Ansatte kan benytte kantinen utenom pasienters spisetider, og også ha medbrakt mat. 

Romprogrammet viser alternativt arealbehov for én ny felles hovedkantine/kjøkken med ivaretakelse 

av alle funksjoner. Spørsmålet om én eller to kantiner er ikke avklart og utredes. Foreløpig konklusjon 

er at det vil være besparende for sykehuset å kun beholde 1 kantine med tilhørende fasiliteter som 

kjøkken, diettkjøkken, lager og kjøler. 

Arealbehov ved oppgradering av kantine i H-bygget må beskrives hvis to kantiner skal beholdes. 

Deler av nåværende kantine F kan vurderes benyttet til lunsjkantine for ansatte og besøkende, men 

da i stor grad etter selvbetjeningsprinsippet for å unngå kostnader forbundet med å opprettholde 2 

kantiner. 

Sambruk med LMS vurderes. 

Kioskfunksjon kan ivaretas i kantine. 

Pasienter med behov for skjerming mot lyd, lys, stimuli, spiser i skjermet enhet i egen avdeling. 

Pasienter med spesielle behov spiser på eget rom. Det legges opp til servering i lokale spiserom eller 

pasientrommet fra bulk i anretningskjøkken i sengeområdet, og servering til faste tider. Leveranser 

fra sentralkjøkken til anretningskjøkken skjer i matvogner. Retur av skitten oppvask skal forgå i lukket 

vogn. Oppvask av dekketøy brukt i sengeområdene skal foregå i nærmeste kantine/kjøkken. 

Kjøkkenfasiliteter (anretningskjøkken med tilhørende lagerplass) tilknyttet spiserommene vil bli 

nærmere utredet i konseptfasen. I denne omgang planlegges ett tekjøkken pr. 34 senger. Noe 

tørrmat skal være tilgjengelig i hver avdeling. 

4.7.10 Sentrallager og varemottak 

Sentrallager med varemottak omfatter innkjøp, varemottak, sentralt lager og vareutlevering til hele 

huset. 

Varemottak bør ha beliggenhet med nærhet til sykehusets sengeavdelinger, MTU og 

kjøkken/kantine, som er varemottakets største internkunder. 

Interntransport i sykehuset er utfordrende fordi byggene ligger på ulike plan og det ikke er mulig å 

etablere en sammenhengende transportlinje gjennom alle byggene på ett og samme plan. Intern 

transport forutsettes å skje manuelt. I fremtid kan dette også være i form av automatiske løsninger 

som AGV. 

Alle varer av emballeres, skannes, mellomlagres og utleveres til lokale lagre 2 ganger per uke, eller 

hyppigere ved større forbruk. Avdelingspakker fra HSØ felleslager (FS) leveres via definerte 

droppunkt, varemottak og transporteres til lagre i hver enkelt enhet/avdeling. 

Spesielle bestillinger fra andre leverandører leveres som enkeltvise pakker og forsendelser. Mindre 

vareleveranser fra eksterne budbiler går til varemottaket for kvittering, og fraktes med ferdig 

pakkede transporter som leveres avdelingene til faste tider. 
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Vareleveranser ankommer i all hovedsak på pall eller bur. Disse må enten ompakkes til vogn i vare-

mottak, eller midlertidig crossdokkes i varemottakets lager for senere fordeling på vogn og fraktes til 

avdelingen. 

Varemottakets størrelse og plassering skal være slik at det står i forhold til sykehusets aktiviteter. Det 

må være dimensjonert etter varemengde/-flyt, inkludert retur av varer, tomgods, emballasje o.l. 

Varemottak og intern transportvei må også dimensjoneres etter framtidig forventet varevolum. Det 

må være sikker og funksjonell adkomst til rampe/varemottak. 

Høyden på porter og sluser må være minimum 2,7. Bredde på porter og sluser med værskydd må 

kunne reguleres mellom 2,5 og 3 m. Standard rampehøyde er 1,2 m. 

Varemottak der det finnes næringsmidler skal utformes på en slik måte at de enkelt kan holdes rene 

og i god stand, slik at produksjon, bearbeiding, tilberedning, pakking, lagring, transport, distribusjon 

og håndtering, utføres på en hygienisk måte 

Nytt sentralt lager bør har et på areal på 260 kvm. For lagring og mottak av alle typer varer. Dette 

inkluderer tre arbeidsstasjoner. Varemottak skal ha plassering, atkomst, størrelse og utforming 

tilpasset funksjon. Varemottak planlegges slik at det oppnås funksjonelle løsninger med hensyn til 

atkomst, størrelse og de aktiviteter som lossing og lasting av varer innebærer. 

Ved avdelingspakke logistikk fra Forsyningssenteret vil det være behov for lagringsareal til bur. 

Sterile varer 

Det er behov forsterilt lager i varemottak/sentralt lager. Sykehuset går over på avdelingspakke 

logistikk (APL). Det vil likevel være behov for lager av sterile produkter. 

Dette gjelder kritiske sterile artikler, samt til mellomlagring av sterile artikler der enhetsnivået er for 

store til å kunne lagres i lokale lagre i de kliniske avdelingene. Sterilt utstyr holdes adskilt fra ikke 

sterilt utstyr. Utstyret skal beskyttes mot sollys. 

Laboratorieprøver og blodprodukter 

Laboratoriemedisin er underlagt krav og forskrifter som gjør at noen leveranser må behandles 

særskilt. Det er egne forskrifter for transport og pakking av prøver. Laboratoriet har ansvaret for at 

det pakkes riktig i egne transporthylser og transportbagger, med kjøleelementer eller 

frysebeholdere. 

Prøver til andre sykehus i Osloområdet sendes med bil. 

4.7.11 Sikkerhet 

I dette avsnittet behandles areal- og nærhetsbehov knyttet til sikkerhetsfunksjonen i sykehuset samt 

prinsipper for skallsikring, adgangskontroll og tilgangsstyring. Tekniske krav til sikkerhet behandles 

senere i Hovedprogram teknikk mens plan for adgangskontroll etableres i arbeidet med 

skisseprosjekt. 

Skallsikring er sikring av et geografisk område eller en bygningsmasse. Hensikten er å skjerme 

pasienter, pårørende eller ansatte og ivareta sykehuset sin drift og funksjoner. Bygningen (skallet) 
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har kun tilgang ved å benytte adgangskort med personlig kode knyttet til kortet, eventuell annen 

teknologi. Tilgang styres gjennom aktuelle prinsipper og regler. 

Sykehusbygget skal ivareta et endret trusselbilde på en bedre måte enn i dag. Det er ikke behov for 
at besøkende/pasienter skal ha tilgang til alle rom og alle ganger for å ivareta prinsippet om «åpent 
sykehus». Dette skal utredes og dokumenteres i en egen plan for adgangskontroll, der de ulike soner 
for ulike brukeres adgang framkommer. 

Det må tilrettelegges for at det er enklere å ivareta skallsikring til sykehuset, ved at det er en 

resepsjon som har en form for sluseløsning. Konfidensialitet og personvern må ivaretas i en slik 

funksjon. 

Føringer fra HSØ gjennom Veileder for sikring av bygg infrastruktur i sykehusprosjekter legges til 

grunn i videre planlegging. 

4.7.12 Tøyhåndtering 

I forsyningskjeden tekstil inngår: 

 Pasienttøy 

 Flattøy (sengetøy mv.) 

 Dyner og puter 

 Personaltøy 

Pasienttøy, dyner, puter etc. 

Det bør avsettes programareal for 3-4 tøytraller i avdelingens tøylagre. 

Det bør avsettes programareal for 3-4 tøytraller i avdelingens tøylagre.   

skal ikke leveres flattøy/personaltøy til Sentrallager, punktet er allerede beskrevet under 3.3.4.5 

Personaltøy  

Det legges til grunn at bestilling og etterfylling av pasienttøy er basert på aktiv forsyning som betyr at 

tøy kommer sortert og at traller kan settes direkte i tøylagrene. Ekstern leverandør leverer rent og 

henter urent tøy, med leveranse to ganger i uken. 

Rent tøy leveres til dedikerte droppunkt ferdig pakket i vogn i henhold til bestilling og for intern 

transport til avdeling. 

Urent tøy til vask i avdelingene samles i tøysekker og kastes i sjakt på avdelingens avfallsrom. 

Sekkene samles opp og transporteres manuelt til avfallssentral for avhending av ekstern leverandør. I 

praksis betyr det at bil som har levert rent tøy ved varemottak må flytte posisjon for å hente urent 

tøy i retur. 

Pasientenes private tøy vaskes på avdelingene i egne vaskerom. I nybygget planlegges 2 vaskerom 

per 34 senger, ett som betjenes av pasienter og ett for smitte som betjenes av personalet. 

Personaltøy leveres fra ekstern leverandør til de ulike personalgarderobene. Leveransene er ferdig 

pakket i vogn for intern transport til garderobene. Bestilling og etterfylling av personaltøy er basert 

på aktiv forsyning (skanning av etikett) og med bruk av RFID-teknologi (brikker innsydd i tøy). 
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Det er ønskelig med et automatisert forsyningssystem knyttet mot garderobeskap for ansatte, med 

utlevering/registrering av rent tøy. Dette for å kunne utnytte arealer til garderobeskap for ansatte på 

en bedre måte.  Fellesbruk i form av ikke faste garderobeskap, men skap til bruk når den ansatte er 

på arbeid. Skapet tømmes og klargjøres til neste bruk, noe som også vil bidra til mindre svinn av 

personaltøy og redusere behovet garderobeskap til ansatte. Det forutsettes videreført lagring av 

personaltøy i rom i tilknytning til garderobene samt for lager for rent tøy i sentrallageret i tillegg. 

Brukt personaltøy legges i skittentøysvogner i garderobene, samles i tøyvogner og returneres til 

avhenting av ekstern leverandør.  

Gjennom pandemi har behovet for arbeidstøy økt betraktelig. Ved avhending av garderobe i bygg D 

og økt forbruk av arbeidstøy vil det ikke være tilstrekkelig å fortette i dagens eksisterende garderober 

i H, I og F. Dersom det lages store fellesgradrober vil det kunne være en besparelse av areal til 

garderober. 

4.8 Administrasjon 
Både ved etablering av kontorarbeidsplasser i nybygg og reetablering av kontorarbeidsplasser som 

følge av ombyggingen, skal «Prinsipper for etablering og bruk av kontorarbeidsplasser og møterom»1 

legges til grunn. 

Etablering av kontorarbeidsplasser i BT3 skal følge «Prinsipper for etablering og bruk av 

kontorarbeidsplasser og møterom». En kontorarbeidsplass eller et kontor defineres som en 

administrativ arbeidsplass, ikke et areal for behandling av pasient. En viktig forutsetning for BT3 er at 

pasientsamtaler, -undersøkelser og -behandling utføres enten på pasientrommet, eller på 

samtalerom, undersøkelsesrom, behandlingsrom eller i andre behandlingsarealer.  

Kontorarbeidsplasser i felleskontor skal inndeles hensiktsmessig ift. funksjon og oppgaver, og støttes 

med tilstrekkelig antall stillerom i umiddelbar nærhet, for telefonsamtaler, konsentrasjonsarbeid osv. 

Funksjonen administrasjon omfatter 3 delfunksjoner: 

4.8.1 Administrative og merkantile kontorfunksjoner 

Se kap. 3.2 Prinsipper for administrativt arbeid og møter 

4.8.2 Kliniske kontorfunksjoner 

De kliniske kontorfunksjonene som er beskrevet, er i stor grad undersøkelse- og behandlingsrom og 

konsultasjonsrom og ikke rene kontorarbeidsplasser. Behovene for de enkelte faggrupper overlapper 

hverandre i stor grad. Det foreslås å samle disse med hensyn til betegnelse under 7 

hovedkategorier/standardrom:  

1. Kontorarbeidsplasser utenfor sengeområdene 

Etablering av kontorarbeidsplasser i BT3 skal følge «Prinsipper for etablering og bruk av 

kontorarbeidsplasser og møterom». En kontorarbeidsplass eller et kontor defineres som en 

administrativ arbeidsplass, ikke et areal for behandling av pasient. En viktig forutsetning for 

BT3 er at pasientsamtaler, -undersøkelser og -behandling utføres enten på pasientrommet, 

eller på samtalerom, undersøkelsesrom, behandlingsrom eller i andre behandlingsarealer.  

                                                           
1 Anbefaling fra Delprosjekt prinsipper for etablering og bruk av kontorarbeidsplasser og møterom. 
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Kontorarbeidsplasser i felleskontor skal inndeles hensiktsmessig ift. funksjon og oppgaver, og 

støttes med tilstrekkelig antall stillerom i umiddelbar nærhet, for telefonsamtaler, 

konsentrasjonsarbeid osv. 

2. Kontorarbeidsplasser klinikere 

Det legges til grunn at Sunnaas sykehus etter BT3 vil ha ca. 20 LIS (leger i spesialisering) og 20 

legespesialister, hvorav 8 avdelingsoverleger i klinikken, samt klinikkoverlege, fagsjef og 

fagdirektør. Leger ved TRS og forskningsavdelingen (FKL) kommer i tillegg. 

Etter rivning av bygg D og K, vil det være behov for å reetablere 11 kontorarbeidsplasser for 

leger, hvorav 2 fra klinikk, 4 fra FKL og 5 fra TRS. Arbeidsplassene planlegges reetablert i 

gjenværende bygningsmasse, og tilknyttet sine respektive fagmiljøer; TRS, FKL, overleger i 

klinikk og LIS i klinikk. 

Øvrige kontorarbeidsplasser for leger vil også kunne bli berørt av et «ombyggingsprosjekt». 

For leger i klinikk programmeres totalt 20 arbeidsplasser i felleskontorer for LIS, 12 

arbeidsplasser i felleskontorer for overleger, 8 kontorer for avdelingsoverleger, og 3 kontorer 

med besøksplass for ledere. Kontorarbeidsplasser for leger tilhørende TRS og FKL er 

beskrevet under respektive funksjoner. 

3. Kontorarbeidsplasser klinikere, med konsultasjon (UB-rom) 

Sykehuset har ca. 25 psykolog-/psykologspesialistårsverk, som bemannes av ca. 30 personer. 

19 psykologer er ansatt i klinikken, i tillegg kommer fagsjef for psykologene (organisert under 

FKL). Arbeidsplasser for psykologer i TRS og FKL er omtalt tidligere omtalt i 

hovedprogrammet. Når bygg D og K rives er det behov for å reetablere kontorarbeidsplasser 

for 18 psykologer. Av disse er 4 (5) forskning, 3 KReSS, 3 TRS, 8 (7) VRD. Det store omfanget 

av utredninger og korte opphold ved VRD, tilsier at 6 psykologer/ psykologspesialister ved 

VRD har behov for konsultasjonskontorer på heltid. I tillegg til samtalerom i 

sengeavdelingene planlegges også 3 generelle konsultasjonskontorer som psykologer kan 

benytte. Ved ledighet skal disse kunne benyttes av andre faggrupper. En samlokalisering av 

konsultasjonskontorene, nevropsykologisk lab, og psykologenes kontorarbeidsplasser, vil 

kunne danne en «kognitiv lab» i sykehuset. Det programmeres 6 konsultasjonskontorer og 

13 felleskontorarbeidsplasser. 

4. Kontorarbeidsplasser kliniker, med konsultasjon, testing og økt lagringsplass (konsultasjon) 

Når bygg D og K rives er det behov for å reetablere arbeidsplasser for til sammen 5 logopeder 

(1 fra KReSS, 2 fra VRD, 1 fagsjef og 1 masterstudent i 20 %), samt 3 pedagoger (1 tilknyttet 

VRD, og 2 tilknyttet TRS. 

Ved ombygging søkes kontorplasser for alle logopeder og pedagoger lokalisert samlet, med 

plass for oppbevaring av tekstbøker, test- og kartleggingsverktøy, undervisningsmateriell, og 

spesialbehandlingsutstyr. 

Det forutsettes logopeder og spesialpedagoger benytter generelle undersøkelse-, samtale-, 

kartleggings-, grupperom osv. til ASK, veiledning, mv. Dysfagiutredning og videofluoroskopi-

undersøkelser krever spesialrom og er tidligere beskrevet i hovedprogrammet. 

5. Kontorarbeidsplasser, tverrfaglige felleskontor og enkeltkontorer, plass for oppbevaring   

Ved rivning av bygg D og K vil 6 sosionomer tilknyttet klinikk få reetablert 

kontorarbeidsplasser i tverrfaglige felleskontorer i sengeområdene. Tverrfaglig 

samlokalisering er viktig for å kunne avklare ulike spørsmål raskt, og delta i faglige 

diskusjoner mellom de faste pasientgjennomgangene.  
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Eksisterende felleskontor for sosionomer i bygg H benyttes i dag av 3 sosionomer og 

studenter. Når alle sosionomer inkluderes i tverrfaglig teamkontor, vil det være behov for 

noe plass til oppbevaring av faglitteratur, brosjyrer og fellesmateriell. Til særfaglige møter 

forutsettes det å benytte generelle møterom i sykehuset. Fagsjef og masterstudent er 

tilknyttet FKL. 

6. Tverrfaglige teamkontor 

Tverrfaglige teamkontorer kan huse for eksempel sosionomtjenesten og klinisk 

ernæringsfysiologi (KEF). Sykehuset har pr. i dag 2 KEF-er i fast stilling, ofte med studenter i 

tillegg. Disse samarbeider tett med KF-lab og med klinikken. Det er viktig at KEF ved 

omrokering lokaliseres tilgjengelig for pasienter. Klinisk ernæringsfysiologi er et fagområde i 

vekst og det er ønskelig å samle KEF’s fagfelt (klinikk, forskning, utdanning og kompetanse) 

ved å etablere av en ernæringslab for å styrke klinikk og forskning. KEF-miljøet ønskes 

samlokalisert i et «senter for klinisk ernæring», som inkluderer kliniske oppgaver og 

ernæringslab (forskning).  Kef har behov for 2 skjermede kontorer med 

konsultasjonsmulighet, samt tilgang til et behandlingsrom for å kunne veilede pasienter i ved 

hjelp av utstyr og materiell. 

Fordeling, organisering utforming og plassering av kontorer gjøres i senere prosjektfase. 

 

4.9 Personalservice 

4.9.1 Garderobe personal 

Personaltøyet oppbevares i dag i eget rom i tilknytning til garderoben. Lageret av personaltøy fylles 

opp av vaktmestertjenesten. 

Garderober fra bygg som rives kan erstattes i eksisterende areal. Ved bruk av delte skap (såkalte «Z-

skap» med 2 i høyden) og en andel ikke personlige skap, vil full dekning kunne oppnås. Personell vil 

kunne få tildelt garderobeskap i andre bygg enn avdelingen de tilhører.  

Noen av garderobeområdene som videreføres mangler tilgang til dusj, og det avsettes programareal 

til 8 dusjer. Dette er ikke et beregnet behov, men et areal som avsettes i arealprogram for 

ombygging.  

Det er videre behov for tørking av treningstøy/ vått tøy for ansatte som går eller sykler til jobb. 

Muligheten til å etablere en samlet garderobefløy i underetasje/mørke arealer kan vurderes.  

4.9.2 Overnatting personale 

Overnattingsrom for leger med hvilende vakt ivaretas i eksisterende bygg.  

4.9.3 Møteplasser for personalet 

I sengeområdene vil vaktrommene typisk fungere som møteplass for korte samtaler i løpet av 

arbeidsdagen. 

I kontorområder vil det også være behov for uformelle faglige og sosiale treff over en kopp kaffe. 

Prinsippet om det aktive sykehuset bør understøtte både et godt rehabiliteringsmiljø for pasienter og 

et ivaretagende miljø for pårørende, men like viktig er et godt arbeidsmiljø for ansatte.  Ved større 

samlinger av personalet forutsettes møterom eller tilsvarende å bli benyttet. 
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4.10 Pasientservice 

4.10.1 Lærings- og mestringssenter og TRS 

LMS 

Dagens LMS funksjoner videreføres, og må beskrives som underlag for evt. ombygging, gjerne i 

tilknytning til hovedinngang, kantine etc. se til Spinalis og SRA.  

TRS 

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for en rekke sjeldne, medfødte skjelett- og 

bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. TRS jobber tverrfaglig og med personer i alle aldre.  

Kompetansesenteret samler, utvikler og deler kunnskap. Målgruppen er brukere med de aktuelle 

diagnosene, deres pårørende, helsepersonell og andre fagpersoner. 

 TRS tilbudet ved sykehuset omfatter kurs og opplæring av brukere og deres familier. Enheten har i 

utgangspunktet funksjonsfriske brukere med en sjelden diagnose, og tar ikke imot pleietrengende 

uten at assistent følger med. TRS brukere har ikke behov hjelp og pleie om natten. Enheten har ikke 

egen nattevakt, men nattevakt fra sykehuset tilkalles ved behov.  

I 2019 hadde TRS 11 uker individuelle- og gruppeopphold, og 4 kursuker i «egne» lokaler i bygg 

K.    Det framtidige behovet er beskrevet til å være 5 overnattingsrom ca. 10 uker per år. En 

forutsetning i BT3 er at TRS skal benytte arealer i sengeavdelingene for pasient- og 

pårørendeopphold, og rutiner for sambruk av kliniske arealer for TRS sitt kurstilbud må beskrives.        

 I tilknytning til overnattingstilbudet vil TRS også ha behov for et oppholdsrom med tilgang til kjøkken 

for brukere og på kveldstid. Kurstilbudet kan benytte eksisterende møterom i dagens bygningsmasse 

eller nye møte/grupperom i nytt sykehusbygg. Ved individuelle konsultasjoner er bruker og 

pårørende på sykehuset én dag. Behandlerne benytter i dag egne kontorer til slike konsultasjoner. 

Etter BT3 forutsettes slike konsultasjoner gjennomført i sykehuset generelle undersøkelses-

/behandlingsrom, aktivitetsrom og lekerom i sengeavdelinger og poliklinikk.  

  

Antall individuelle konsultasjoner med bruker tilstede antas å gå ned, mens videokonferanse ved 

enkeltkonsultasjoner forventes å øke. TRS har behov for 2 møterom med 6 plasser, og regelmessig 

tilgang til møterom for 35 personer. I alle møterom er det behov for VK-utstyr. 

 Når bygg K rives har TRS behov for 12 kontorer, hvorav ett litt større for individuell tilrettelegging, 

samt 24 arbeidsplasser i felleskontorer med tilhørende stillerom og støtterom. Alle TRS-

kontorarbeidsplasser skal reetableres samlet. Sykehusets felles møterom bookes for kurs og grupper 

Kurs og gruppeaktiviteten er beslektet med LMS-aktivitet, og TRS og LMS vil kunne bruke samme 

type kurs- og grupperom. 

4.10.2 Næringsvirksomhet 

Dagens hovedkantine har også kioskfunksjon. Denne videreføres som i dag, eller etableres i ny 

hovedkantine dersom det blir besluttet. Sunnaas sykehus stiller areal til rådighet for 
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frisørvirksomhet. En mulig utviklingsretning utover dette kan være å stille areal til disposisjon for 

hud/fotpleie, eventuelt et blomsterutsalg. Dette er ikke programmert.  

4.10.3 Overnatting for pårørende og assistenter 

Pårørende til innlagte pasienter tilbys overnatting i pasientrommet. Det er anslått et behov for 

minimum 9 senger per natt til pårørende/assistenter utover overnatting som kan skje på pasientrom. 

Noen av disse ligger i dag i TRS og i Portnerboligen. Løsningen må sees i sammenheng med evt 

samarbeid med ekstern leverandør av familiehus, alternativt i ved ledig kapasitet i pasientrom. 

4.10.4 Pasientinformasjon, hovedinngang og resepsjon - Servicesenter 

Med nybygg som samler sengeområder nord på tomten er det behov for å lokalisere hovedinngang, 

ambulanseinngang og resepsjon i samme område. 

Hovedinngangen bør være motiverende og vennlig, og også utformingen av taket skal formidle 

positivitet, motivasjon og oppmuntring. 

Resepsjonen skal ha 2-3 arbeidsplasser for mottak av pasienter, pårørende, besøkende og gjester. 

Videre har resepsjonsfunksjonen betjening av sentralbord samt produksjon av ID-kort. Resepsjonen 

skal ha kapasitet til å ta imot 3 samtidige personer og utformes for sittende og stående i ulike 

høyder. En plass skal være skjermet for konfidensiell samtale. Av sikkerhetshensyn bør resepsjonen 

ha en alarmknapp for tilkall av hjelp og mulighet for ansatte til å kunne låse seg inn på et areal med 

mulighet for en annen utgang/rømningsvei. 

Det er ønskelig med selvinnsjekking i ulike høyder, og interaktive informasjonstavler tilpasset voksne 

og barn. Pårørende, besøkende og gjester benytter selvregistreringen, og får veiledning av 

resepsjonspersonalet til å finne fram. Også polikliniske pasienter benytter selvinnsjekk, evt. med 

hjelp fra resepsjonen, og det forutsettes bruk av teknologi som gir pasienten beskjed via egen 

mobiltelefon eller brikkesystem med lyd- og lyssignal når poliklinikktimen nærmer seg. Dette gir 

bevegelsesfrihet for pasienten og reduserer behovet for store venterom. Digital bestillingsterminal 

for taxi, og informasjonstavle med oversikt over bestilte taxier og status. Det bør være et areal/rom 

for oppbevaring av bagasje for ventende. 

I tilknytning til resepsjonen etableres HCWC og ordinære WC samt sittegruppe for 

assistent/pårørende og gjester. Her bør det også være kaffe/te automat og tilgang til vann. 

Brede dører og snuplass for bårer og store rullestoler er viktig i hovedinngangsområdet. Det må tas 

spesielle hensyn til akustikk i området, og lys og temperatursvingninger fra inngangsdøren. 

4.10.5 Prestetjeneste  

Det er arealer til prestetjeneste i eksisterende bygningsmasse, ikke behov for endring i byggetrinn 3. 

Prestetjenesten har i dag: 1 kontor med plass for samtaler på 13 kvm. og et stillerom på 18 kvm. 

Rommet er ikke vigslet. I nær tilknytning til dette trengs en skjermet plass for vask av føtter. Det er 

ikke behov for endring av dette arealet, men det kan bli påvirket av nybygget og/eller øvrig 

ombygging.  
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4.10.6 Rekreasjon for pårørende 

Det skal legges til rette for at pårørende kan være naturlig tilstede for pasienten, med egnede rom 

for samtaler og uformelle møteplasser.  

Pårørende har også behov for informasjon og støtte fra helsepersonell, og sosiale relasjoner og 

erfaringsutveksling i møte med andre i samme situasjon. Det er viktig å ha arenaer hvor pårørende 

kan møtes, vise følelser og dele erfaringer i trygge omgivelser uten pasienten tilstede. Det ønskes 

avlukker, ute og inne, i tilknytning til hovedinngang og venteområder, eller nær treningsarealene, 

hvor pårørende kan en grad av privatliv, sitte skjermet med egne tanker eller bruke pc for å holde 

kontakt med hjem eller for jobboppgaver. Ved langvarig sykehusopphold vil det være avgjørende for 

mange å holde kontakt med familie og arbeidsgiver. 

Eksisterende arealer kan i stor grad benyttes av pårørende dersom det legges til rette for sambruk og 

utarbeides regler og rutiner for bruk av de ulike rommene. For eksempel kan møterom i avdelingene 

benyttes som samlingsrom for pårørende på kveldstid, mens gymsal, LMS-lokaler, Ide-lab og 

lignende, kan benyttes for avspenning. Foajéer kan suppleres med hvilestoler, skjermede sofaer og 

deles i soner ved hjelp av planter. Det bør imidlertid etableres noen dedikerte hvilearealer for 

pårørende, med farger og innredning fritt for sykehuspreg.  For unge pårørende og pasienter er VR-

lab og ungdomsrom egner for spill, kino og fellesskap. 

4.11 Undervisning og forskning  

4.11.1 Forskning  

Forskningsavdelingen ved Sunnaas sykehus (FKL) er i dag landets fremste miljø for 

rehabiliteringsforskning, og består av en forskningsenhet og klinisk laboratorievirksomhet. 

Forskningen er hovedsakelig fokusert på sykehusets målgrupper. Eksempel på tematikk er kognitiv 

funksjon, bevegelser, livsløpsstudier og rehabiliteringsrettede helsetjenester.  

Avdelingen har nært samarbeid med andre internasjonale miljøer, spesielt ved 

gjesteprofessoratavtaler med Institutt Monash University, Australia, Gøteborgs Universitet i Sverige 

og Syd-Danske Universitet i Odense, Danmark. I tillegg har man nært samarbeid med 

rehabiliteringsinstitusjoner i Kina, USA, Russland, Israel og Palestina.  

FKL har 37,5 årsverk og 49 ansatte/på engasjement. Sykehuset har p.t. 19 ansatte med 

doktorgradskompetanse, 20 pågående ph.d.-prosjekter, flere pågående postdoc-prosjekter. Det har 

vært en betydelig økning i ekstern finansiering av forskning den siste tiden. Det er forventet at det vil 

være en økning i antallet eksternt finansierte forskere, samtidig som Sunnaas utvider forsknings- og 

innovasjonsnettverk nasjonalt og internasjonalt. Det antas derfor at det vil være behov for flere 

kontorarbeidsplasser for stipendiater og post doc i midlertidige stillinger i årene fremover.  

Når bygg K rives skal 31 kontorarbeidsplasser tilknyttet forskning reetableres. Det vil være behov for 

4 kontorer med besøksplass, 10 mindre kontorer og 17 arbeidsplasser i felleskontor samt et låsbart 

arkivrom. 

Det er sterke både nasjonale og regionale føringer om å styrke klinisk forskning. For å styrke 

samarbeid og samhandling mellom klinisk virksomhet og forskning, er det viktig at 

Forskningsavdelingen får kontorlokaler i nærhet av kliniske funksjoner. Videre bør 
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Forskningsavdelingen ha kontorlokaler samlet. Det er dessuten viktig med nærhet til teknologisk 

intervensjonssenter, som vil være forskernes laboratorier og daglige arbeidsvirksomhet. Det er viktig 

at fagsjefer er lokalisert nært klinisk virksomhet, samtidig som de er lokalisert i forskningsavdelingen. 

Tilsvarende gjelder for forskningsdirektør og ledere for tematiske forskningsgrupper 

Forskningsavdelingens behov for møterom forutsettes dekket av felles møteromressurser i 

sykehuset. Forskningsavdelingen har behov for kollokvierom/grupperom. 

For studenter av ikke-medisinsk faglig studieretning, som ledelse, entreprenørskap, design ol. trengs 

det arealer til bruk for workshops og plass for utstilling/ oppheng på vegger. Et slikt lokale 

«Embedded lab» bør være sentralt plassert i bygget/ nær ferdselsårer, da det er behov for 

ideutveksling knyttet visualisering av studentarbeid.  

4.11.2 Teknologisk intervensjonssenter  

Teknologisk intervensjonssenter som i dag består av armrobot lab (bygg F), VR lab (bygg I) og Idelab 

(bygg G), utvides med testbed, og samlokaliseres med andre teknologirelaterte laber for intervensjon 

og innovasjon, herunder bevegelseslab., KF-lab, KEF og treningsarealer med hvile og ventesoner. 

Teknologisk intervensjonssenter har nærhetsbehov til klinikken og treningsarealene. 

Studenter med ikke-medisinskfaglig studieretning har behov for en «embedded lab» tilsvarende 

dagens idelab. Dette er et halvåpent areal nær en trafikkåre. Området benyttes av studenter som 

arealer for workshops, utstillinger og oppheng på vegger, samt å sitte med gruppearbeid og 

intervjuer. Slikt arbeid må ikke forstyrre teknologisk intervensjonssenter. 

 

Framtidig samlokalisering av aktivitet 

I en utredning av Teknologisk Intervensjonssenter anbefales samordning av robotassistert teknologi 

med tilbud innen virtuell rehabilitering, spill-assistert rehabilitering, sensorteknologi og 

velferdsteknologi, og i tillegg samlokalisering av teknologisk intervensjon med eksisterende 

bevegelseslaboratorier og klinisk fysiologisk laboratorium. Dette for å fremme samarbeid internt i 

Sunnaas sykehus og eksternt med næringslivet, samt økt utnyttelse av areal, utstyr og kompetanse. I 

tilknytning til intervensjonssenteret vil det i tillegg til laboratorier, være behov for 2 

kontorarbeidsplasser og testbed (til sammen ca. 30 kvm.) for samarbeid med eksterne forskere og 

studenter, og med næringslivet. 

Armrobot-lab, bevegelses-lab, klinisk fysiologisk lab (KF-lab) og hvile og ventesoner er i dag lokalisert 

i bygg F, VR-lab ligger i bygg I. Testbed er ny funksjon, for fleksibel utprøving av nye produkter, seng, 

apparater, sensorer, tunge gjenstander (<100 kg). 

Pasienter til KF-lab og bevegelses-lab er enten inneliggende eller polikliniske pasienter, som er 

henvist ut fra et klinisk behov eller for å delta i et forsknings- eller innovasjonsprosjekt. En betydelig 

del av arbeidet er å rapportere funn og vurderinger av pasientens undersøkelse tilbake til 

oppdragsgiver.  

Bevegelseslaboratoriet har en målsetning om at 30-40% av aktiviteten skal være tilegnet forsknings-, 

innovasjons- og/eller utviklingsprosjekter. Videre er det er et sterkt ønske om at både KF-lab og 
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bevegelses-lab i økende grad skal brukes til (oppdrags-) forskning og innovasjonsprosjekter i 

samarbeid med næringslivet. Dette vil være mulig ved å samlokalisere og integrere likeartete 

funksjoner på sykehuset i et teknologisk intervensjonssenter, herunder å samlokalisere areal, utstyr 

og kompetanse innenfor sensorteknologi, VR, robotikk, programmering, ganganalyse og 

arbeidsfysiologi.  

Forholdet til SRC, samt ledelse og organisering av drift vil måtte avklares nærmere som del av 

pågående OU prosesser. I et Teknologisk Intervensjonssenter inkludert armrobotikk og gangrobotikk 

fra fysioterapi og ergo treningssaler. Her vil flere yrkesgrupper jobbe sammen om: 

 Trening en til en og i gruppe med dataspill  

 Trening en til en ved bruk av VR-briller (noe skjermet - på eget rom) 

 Trening en til tre i armtreningsrobot-lab 

 Trening en til en, eventuelt to til en på stasjonære gangroboter  

 Trening en til en med mobile gangroboter 

 Arbeidsfysiologiske tester (lungefunksjon, kondisjon, muskelstyrke, etc.) 

 Måling av metabolsk status, hvilestoffskifte og energiforbruk i aktivitet 

 Måling av kroppssammensetning 

 3D-analyser av gange og armbevegelser 

 Intervensjon og testing ifm kliniske behandlingsstudier. 

 Utprøving av nye produkter og metoder i samarbeid med næringsliv og forskere («testbed») 
 

Klinisk fysiologisk laboratorium 

KF-lab bemannes av 2 fysioterapeuter, 1 bevegelsesvitere og 2 klinisk ernæringsfysiologer, som 

utfører: 

 Arbeidsfysiologiske tester (lungefunksjon, kondisjon, muskelstyrke, etc.) 

 Vurdering av metabolsk status (hvilemetabolisme, kroppssammensetning, etc.) 
 

EMG undersøkelser (elektromyografi), og EKG (elektrokardiografi) forutsettes gjennomført i KF-lab.  

Bevegelseslaboratoriet 

Bevegelseslaboratoriet er bemannet med 3 fysioterapeuter, 2 bevegelsesvitere, 1 ortopediingeniør 

og 1 lege tilknyttet teamet, til sammen ca. 4,5 årsverk. Ved Bevegelseslaboratoriet utføres: 

 3D ganganalyser 

 Videovektoranalyser 

 Forenklede- og videoanalyser  
 
Nærhetsbehov 
For å oppnå best mulig utnyttelse av areal, utstyr og kompetent personell, må bevegelses-lab, KF-lab, 

VR-lab og robotikk samlokaliseres i et stort, fleksibelt testområde (Teknologisk intervensjonssenter). 

Intervensjonssenteret bør i tillegg ha nærhet til øvrige treningsarealer.  

For minst mulig forflytning av pasienter og personale, er det i tillegg ønskelig med nærhet til 

sengeposter og tverrfaglige kontorområder. 
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Bevegelseslaboratoriet samarbeider tett med OCH, som har nærhetsbehov («vegg-i-vegg») til 

Teknologisk intervensjonssenter. 

Spesielle bygningsmessige behov/ krav 

I bevegelses-lab er det behov for 10 m gangbane med 2 m i hver ende for akselerasjon og 

deselerasjon. Gangbanen skal ha nedfelt to kraftplater som registrer kreftene som virker under 

gange. Kameraet som filmer plasseres minimum 5 m fra gangbanen, dvs. gangbanen vil kreve ca. 18 

m lengde x 10 meter bredde. Gangbanen vil også kunne benyttes til gangtrening ved bruk av roboter, 

og annen tradisjonell trening av balanse og gangfunksjon.  

De infrarøde kameraene er sensitive ift. vibrasjon, og kilder til vibrasjoner i nærheten må unngås. 

Kraftplatene nedfelt i gangbanen er montert i betongstøpt «kasse». Dette må byggmessig evalueres 

ved en evt. ny plassering av utstyret.   

Ekstra gode lysforhold for optimale forhold for filming med digitale videokameraer er viktig, samtidig 

som tak-monterte lamper vil «forstyrre» de infrarøde kameraene.  

Rombehov oppsummert  

 Gangbane (18 x 10 m = 180 kvm.). Bevegelses lab, for robotgangtrening og manuell 
gangtrening 

 Testing og treningsområde 
o VR-lab 
o robot lab arm og håndtrening 
o gangtrening manuell (inngår i gangbane) 
o gangtrening robotikk (inngår i gangbane) 
o gangtrening på 2 stasjonære roboter (ca. 50 kvm.) 
o testbed 

 2 lydskjermede rom til arbeidsfysiologisk testing (hhv. 25 kvm. og 15 kvm.) 

 1 lydskjermet rom med VK-utstyr til samtaler/konsultasjoner for klinisk ernæringsfysiologer. 
Rommet kan også benyttes til møterom. 

 9 kontorarbeidsplasser knyttet til forskning, med umiddelbar nærhet til test- og treningsrom  

 Ventearealer for 12 samtidig ventende, hvorav 3 rullestoltilpassede 

 Vaskerom (desinfeksjon) med maskin for vask av testutstyr (masker, ledninger, mansjetter, 
neseklyper, etc. 80 grader). Kan deles. 

 

Generelle krav til bygg og infrastruktur  

 God internettdekning  

 Tilstrekkelig antall stikk til utstyr, og nok kapasitet på el-kurser  

 God ventilasjon i KF-lab og testområder hvor mange samtidige pasienter testes og trener. 
 

4.11.3 Prinsippskisse Teknologis intervensjonssenter 
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4.11.4 Undervisning 

Funksjonsområdet omfatter undervisning og eksamen for studenter i utdanning, bl.a. helsefag og 

teknologifag, og internundervisning for medarbeidere, men ikke pasientundervisning.  

Alle faggrupper har studenter i varierende antall, og i ulike faser og intervaller. Studentene følger 

veileder og benytter arealer som er dimensjonert ut fra pasient og behandler. I tillegg har studentene 

behov for tilgang til datarbeidsplasser for fordypning. Det anslås at 15-20 studenter har samtidig 

opphold i sykehuset, og det programmeres 8 fleksible arbeidsplasser for felles bruk. Studentene 

benytter felles garderobefasiliteter. Fysio har til enhver tid 4 studenter som vil benytte disse 

kontorarbeidsplassene, og antallet studenter vil kunne øke fremover.  

Klinikker og klinisk eksamen for fysioterapistudenter gjennomføres regelmessig gjennom hele året (6-

8 ganger pr. år. Varighet 2-4 dager). Til dette formålet er det behov for et rom for 10 personer, 

behandlingsutstyr og plass til å vise undersøkelse, behandling og trening. Det forutsettes at 

bevegelses-lab, SIM-lab og behandlingsrom på fysiosalen kan benyttes til klinisk eksamen. 

Undervisning for LIS forutsettes lagt til auditorier og store møterom.  

4.12 Fremkommelighet 
Det er viktig med korridorbredder for to elektriske rullestoler som passerer hverandre med god 
margin, fendring av vegger og hjørner og andre utsatte områder, terskelfritt og sikring av trapper slik 
at nylig skadde og utrente pasienter kan kjøre rullestol forsvarlig. Hele huset er treningsareal for 
pasientene. 
 
Fra hovedinngang skal det være lett adkomst til sengerom og behandlingsareal. Brede dører og 
snuplass til store rullestoler er viktig i hovedinngangsområdet. 

4.13  Utomhus  

4.13.1 Hage/parkanlegg 

Panoramautsikter og nærhet til lokale naturverdier var avgjørende faktorer i den opprinnelig 

lokalisering av Sunnaas sykehus. Som et rehabiliteringssykehus har sykehuset pasienter i 

langtidsopphold. Utomhusarealer inngår i sykehusets satsing på helsefremmende omgivelser, som 

skal øke trivsel for pasienter og et best mulig rehabiliteringstilbud, der også utomhusarealene kan ha 

funksjoner for behandling og oppfølging, herunder treningsstier, arealer til uterehabilitering osv. 
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Pasienters muligheter for rekreasjon, hvile og kontemplasjon, samt utsikter over natur fra 

pasientrom og oppholdsarealer skal prioriteres, for eksempel i utforming av bygningsvolumer, 

plassering i landskapet, og i prosjektering av utomhusarealer. Tiltak som kan forlenge sesongen for 

uteopphold og naturkontakt, f.eks. atrium, drivhus, halvtempererte arealer osv. skal etterstrebes. 

Landskapsløsninger skal være differensierte og inkluderende for alle pasienter, også de med nedsatt 

funksjonsevne. 

I tråd med statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning skal 

naturbaserte løsninger vurderes, og det skal begrunnes dersom de er valgt bort. I praksis betyr det at 

naturbaserte løsninger skal prioriteres ved prosjektering av overvannshåndtering og tilpasning til 

klimaendringer. Multifunksjonelle bygningsintegrerte grøntanlegg, for eksempel grønne tak og 

vegger, skal vurderes, både som oppholdsrom for pasienter og ansatte og som klimatilpasningstiltak. 

4.13.2 Landingsplass helikopter 

Dagens landingsplass er plassert vest for bygg H med tilknytning til vei med ankomst til bygg H via 

gangvei. Ved medisinske akuttsituasjoner og overføring til høyere behandlingsnivå benyttes 

ambulanse for å transportere personell til pasient og deretter pasient til helikopteret. Ved bedre 

samling av sykehusets avdelinger kan det være gunstig med ankomst via tak evt. tørr transport til 

landingsplass for helikopter. 

Det er ved dagens landingsplass vannbåren varme for å sikre snø- og isfri landingsplass. Dette må 

også ivaretas ved eventuell flytting av dagens landingsplass. Støy og turbulens fra helikopter må 

vurderes ved nytt bygg. 

4.13.3 Parkering 

Det må planlegges ordinære parkeringsplasser og parkeringsplasser for HC, MC, ladeplass for elbil, 

sykkelparkering og ladeplass og parkering med nærhet til avlastningsplass med oppstilling av 2-3 

bagasjetraller under tak ved hovedinngang. Dimensjonering og antall/typer parkering vil framkomme 

av teknisk program.  

For pasienter på båre fra helikopter eller ambulanse er det behov for lett tilgjengelig ytre adkomst,  

Det må være fri adkomst for utrykningskjøretøy i tilknytning til nybygg og eventuelt ny 

hovedinngang. Ved hovedinngang må det etableres tilstrekkelig med HC-plasser og evt. 

korttidsparkering med tørr adkomst til sykehuset. Disse parkeringen må ikke være til hinder for 

ambulerende kjøretøy. 

Ved vei fra dagens hovedparkeringsplass er det ønskelig å skille gangvei fra bilvei for økt 

trafikksikkerhet. 

 

5 Utstyr 
Utstyrsdelen til hovedprogrammet for Sunnaas Byggetrinn 3 er utarbeidet som en del av 

konseptfasen for prosjektet. Hovedprogrammet skal: 
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 Beskrive målsettinger for standardisering av utstyr og overordnede systemvalg. Dette gjelder 

både ordinært utstyr og informasjons- og kommunikasjonsutstyr 

 Foreslå hvilket utstyr som evt. skal inngå i en utstyrspool eller standardiseres (eventuelt i et 

fåtall varianter) 

 Oppmuntre sykehuset til å ha et bevisst forhold til bruk eller opprettelse av rammeavtaler og 

opsjoner med tanke på standardisering og forestående anskaffelser. 

 

5.1 Målsettinger og overordnede føringer 
Følgende forutsetninger er førende for utstyrsprogrammet: 

 Ibruktagelse 2026 med planhorisont 2035 

 Universell utforming skal legges til grunn ved innredning og møblering av både pasient- og 
personalområder 

 Det skal legges vekt på driftseffektive løsninger. Levetidskostnader skal legges til grunn 
ved evaluering av utstyr 

 Det skal legges vekt på energivennlige løsninger med lav miljøpåvirkning 

 Digitale løsninger hvor data- og pasientsikkerhet er ivaretatt 

 Automasjonsløsninger skal erstatte manuell håndtering der dette er mulig  

 Fremtidsrettet teknologi som understøtter god og effektiv pasientbehandling 

 

Funksjonelle målsettinger i HP angir målsettinger som er knyttet til funksjoner og funksjonelle 

enheter. Valg av utstyr og utstyrsløsninger kan være avgjørende for å oppnå disse målsettingene, 

herunder mål om mer effektiv drift. Ved sykehusprosjekt stilles det som regel krav til økt 

produktivitet, økte inntekter, reduserte driftskostnader med mer. Økte investeringer i utstyr kan 

begrunnes med målsetting om økte inntekter og redusert driftskostnader herunder redusert 

bemanning. 

Hovedmålsettingene for det videre utstyrsprosjektet er å: 

 Sikre at alle avdelinger/rom har et komplett utstyrsprogram som ivaretar den planlagte 
funksjonen og kapasiteten i arealet 

 Mulighet for fleksible driftsformer og best mulig utnyttelse av lokaler og utstyr 

 Anskaffe moderne, effektivt utstyr 

 Sikre at utstyr som anskaffes er sikkert/sertifisert 

 Brukervennlig – godt arbeidsmiljø (støy, varmeavgivelse mv.) 

 God tilgjengelighet for alle brukere 

 Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak 

 Rasjonell drift 

 Optimal logistikk 

 Sikre driftseffektive løsninger med lavest mulige levetidskostnader 

 Sikre at medarbeidere i driftsorganisasjonen får delta i valg av teknologi og løsninger 

 Etablere sambruk av teknologi/utstyr der det er mulig 

 Standardisere løsninger så langt det er mulig 

 Gjennomgå eksisterende utstyrspark med henblikk på mulighet for gjenbruk  

 Sikre god og tilstrekkelig opplæring for best mulig utnyttelse av utstyret 
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 Innhente all nødvendig informasjon som kan påvirke utforming og dimensjonering av 
bygg og teknikk 

5.1.1 Suksesskriterier 

De viktigste suksesskriteriene for utstyrsprosjektet er: 

 Planlegging og anskaffelse gjennomføres innenfor definerte tids- og kostnadsrammer 

 Involvere brukerne av utstyret gjennom anskaffelsesprosessen 

 Godt samarbeid mellom prosjekt- og driftsorganisasjonene 

 God koordinering mellom utstyr, IKT og teknikk i alle faser av prosjektet 

 Standardiserte løsninger så langt det er mulig 

5.1.2 Utstyrskostnad 

Det kan forventes en økning i utstyrskostnadene ved norske sykehus i årene fremover. Dette skyldes 

en rivende utvikling av MTU, mer utstyr (flere utstyrsenheter), mer avansert og mer integrert utstyr 

(hybrid, robot, intervensjon m.m.) samt bruk av multiple teknikker. 

5.2 Faser i utstyrsprosjektet 
Hovedfasene i utstyrsprosjektet etter konseptfasen, er: 

1. Forprosjekt 
2. Detaljprosjekt 
3. Anskaffelse av utstyr 
4. Mottak, kontroll og overtakelse 
5. Opplæring og ibruktagelse av utstyret 

Alle de ovenstående faser vil kreve en varierende grad av brukermedvirkning og involvering. 

5.2.1 Gjennomføring 

I denne fasen er det utført kalkyle på alternativ 1 (sengeområde) og 2 (sengeområde og 

tilleggsfunksjoner). Valgt alternativ vil bli utdypet i detaljprosjektet. 

Skulle det tilkomme nye funksjoner som f.eks. SRC eller større ombygninger i eksisterende 

bygningsmasse som vi ikke er kjent med nå, kan det bli nødvendig å revidere utstyrsprogrammet 

med tilhørende kalkyle. 

5.2.1 Hensikt 

Utstyrsdelen i hovedprogrammet skal gi overordnede føringer og retningslinjer for arbeid med utstyr 

i prosjektet. Utstyr er tett knyttet opp mot funksjon, og er i stor grad en følge av de funksjoner og 

kapasiteter som er lagt inn. 

Utstyrsdelen av hovedprogrammet skal: 

 Definere begreper og avgrensninger 

 Avklare mål og overordnede føringer 

 Etablere overordnede strategier for valg av utstyr 

 Beskrive utviklingstrekk som påvirker areal, funksjon og valg av utstyr 

 Inneholde en kort beskrivelse av utstyrsforutsetninger for de enkelte funksjonsområdene 
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5.3 Utstyrskategorier 
I større utbyggingsprosjekter skilles det som regel mellom utstyr som inngår som en del av byggets 

infrastruktur og som prosjekteres og kalkuleres som en del av innredningsentrepriser eller tekniske 

entrepriser, byggutstyr, og utstyr som er en følge av funksjonen som skal utføres i det enkelte rom, 

funksjonsutstyr (tidligere kalt brukerutstyr, dette inkluderer også grunnutstyr og inventar). 

Funksjonsutstyr omfatter i tillegg alt medisinsk utstyr. Dette kapittelet beskriver i hovedsak 

funksjonsutstyr. I hvert prosjekt må det tas stilling til hvilke utstyrskategorier som skal behandles 

som funksjonsutstyr og hvilke avgrensninger som gjelder. Byggutstyr blir av ovenstående grunner 

ikke behandlet i dette kapittelet. Det presiseres at den endelige planlegging, detaljert kategorisering 

og anskaffelse av brukerutstyr først gjøres i senere fase som er en egen aktivitet med særskilt 

kompetanse. 

5.3.1 Medisinsk teknisk utstyr (MTU) 

Medisinsk teknisk utstyr (MTU) er en eldre benevning, og etter gjeldende lover og forskrifter er den 

riktige benevning «medisinsk utstyr», men for øket lesbarhet i teksten brukes forkortningen MTU 

gjennomgående. 

Medisinsk utstyr kan kort defineres som (se midlertidig forskrift om medisinsk utstyr § 1-5 

bokstavene a) til d) og dets tilbehør, for utførlig definisjon): 

Ethvert medisinsk utstyr, inklusiv in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr, inkludert programvare 

og systemløsninger, beregnet for mennesker til diagnose, overvåkning og/eller behandling på 

medisinsk grunnlag og som for å fungere er avhengig av en energikilde (strøm, lys, gass- eller 

væsketrykk) samt nødvendig tilbehør til slikt utstyr. 

MTU omfatter f.eks.: 

 Anestesiapparat, respiratorer og annet gasstilkoblet utstyr 

 Annet elektromedisinsk utstyr 

 Laboratorieutstyr for prøvepreparering og analyse 

 Bildedannende utstyr (PET, MR, røntgen, endoskoper m.m.) 

 Enkelte spesial-stoler og senger regnes som MTU, f.eks. dialyse- og tappestoler og 
undersøkelsestoler innenfor øye og ØNH, samt føde- og spesial intensivsenger 

IKT-utstyr som er direkte tilknyttet medisinsk utstyr og som brukes til å betjene eller drive utstyret, 

regnes også som MTU. 

Omfang og avgrensninger tilpasses slik at det i størst mulig grad samsvarer med ansvarsområdet til 

medisinsk teknologisk virksomhetsområde på Sunnaas sykehus. 

5.3.1 Grunnutrustning (GRU) 

Kategorien omfatter generell sykehusutrustning som for eksempel: 

 Senger, nattbord (med «sykehusstandard») 

 Trillebord og stoler 

 Utstyr for avfallshåndtering 

 Kjøkkenutstyr 

 Verkstedutstyr til drift- og vedlikeholdsavdelinger 
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5.3.2 IKT/AV-utstyr (IKT) 

IKT-utstyr som er direkte knyttet til MTU og som brukes til å betjene/drive utstyret, skal iht. 

forskriftsgrunnlaget regnes som MTU. IKT-utstyr/systemer som henter og overfører informasjon 

fra/til MTU kan også defineres som MTU. 

IKT som i hovedsak brukes til administrative/pasientadministrative rutiner, skal ikke regnes som 

MTU. Grunnleggende infrastruktur knyttet til IKT, slik som kabling i vegger, sentralutstyr mv. regnes 

ikke med til IKT-utstyret. Dette ivaretas normalt gjennom planlegging av byggutstyr. 

Dataprogram som inngår som en integrert del av MTU, eller som trengs for utstyrets primære 

funksjonalitet, regnes som en del av MTU. Ordinære dataprogram, operativsystemer og annen 

programvare, som ikke er spesielt beregnet eller laget for bruk av et spesifikt medisinsk utstyr, 

regnes som ordinært IKT utstyr i arbeidet med nybygget. 

Eksempler på IKT-utstyr er: 

 PC-er (komplett) 

 Lokale servere 

 Pasientterminaler 

 Projektorer m.m. 

 Skrivere, skannere og kopimaskiner 

 Interaktiv tavle o.l. 

Servere som betjener funksjonsutstyr inngår i kategorien, mens dedikerte servere knyttet til IKT-

infrastruktur defineres som byggutstyr. 

Kabling til denne type utstyr tas hånd om av infrastruktur i bygget. For IKT-utstyr for datahøsting fra 

pasientbehandling (data fra infusjonsrack mv.) og dokumentasjonssystemer anses ofte kabling som 

en del av utstyrsleveransen, men normalt skal det ordinære nettverk, LAN eller WLAN, brukes. Det er 

viktig at foretakets IKT leverandør (Sykehuspartner HF) tas med på råd når nettverk og kabling til 

dette planlegges. Dette omfatter planlegginger og lokalisering av kommunikasjonsrom for 

datanettverket. Spesielt viktig i forhold til elkraftforsyning, kjøling og areal. 

Mye av det denne kategorien omfatter vil typisk leveres via avtaler med Sykehuspartner HF. 

Overordnede prinsipper for IKT beskrives i kapitlet om overordnet IKT konsept. 

5.3.1 Møbler, løst inventar og tekstiler (INV) 

Som INV regnes løse møbler og inventar til i alle områder i sykehuset dette inkluderer publikums- og 

pasientområder, samt kontorer og møte- og oppholdsrom for personalet. INV kan være: 
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 Miljømøbler 

 Miljøbelysning 

 Venteromsmøbler 

 Vanlige møbler til pasientrom, med unntak av møbler med «sykehusstandard» 

 Kontormøbler 

 Møteromsmøbler 

 Gardiner mv. (ikke utvendig solskjerming) 

For dette utstyret er vanligvis arkitekt/interiørarkitekt fagansvarlig. Fast inventar som skap og hyller 

inngår ikke alltid i samme kategori. Felles planlegging ivaretar et helhetlig inntrykk i det nye bygget 

når det gjelder inventar.  

5.4 Bygg- og installasjonspåvirkede utstyr (BIP) 
Bygg- og installasjonpåvirkende utstyr har egenskaper som det må tas særlig hensyn til i 

prosjekteringen for å få et tilfredsstillende samspill mellom virksomheten, utstyret og 

bygningen/rommet hvor det skal plasseres. 

Eksempler på BIP kan være: 

 Billeddannende utstyr 

 Utstyr til kirurgi 

 Dekontaminatorer 

 Benker/skap tilkoblet ventilasjon mv. 

 Laboratorieutstyr 

Tekniske opplysninger om BIP må avgis fra utstyrsprosjektet til de prosjekterende etterhvert som 

opplysningene fremkommer og være tilgjengelig i prosjektets utstyrsdatabase. Dette vil gjelde utstyr 

med spesielle krav til areal, takhøyde, dørvidde, bæring, strålingsskjerming, tilførsel av gasser, 

elektrisitet, datapunkter, vann og avløp med videre, men også utstyr som påvirker virksomheten med 

lyd, varme, vibrasjoner og annet. En del MTU og annet utstyr krever spesielle tiltak under 

ladesituasjon og må ivaretas i planleggingsfasen. 

Det er og vil i økende grad være krav til energieffektive løsninger for selve utstyrsenheten, men dette 

vil som regel også være avhengig av utstyrets plassering i bygget og sett i forhold til driften av den 

aktuelle funksjonen. 

I byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus vil det blant annet være aktuelt med BIP-utstyr av typen 

billeddannende utstyr, dekontaminatorer, benker og skap tilkoblet ventilasjon, laboratorieutstyr og 

takmonterte pasientløftere. 

Dersom det senere skulle tilkomme CT (Computer tomografi)-  og MR (magnetisk resonans) -

funksjoner i byggetrinn 3 er dette utstyr som har stor bygg- og installasjonpåvirkende betydning med 

hensyn til teknisk infrastruktur, laster, transportveier for montering av utstyr og kjøling med videre. 

Kostnader for slikt utstyr er ikke medtatt i utstyrskalkylen*. 

5.5 Strategi for valg av utstyret 
Standardiserte løsninger gjennom tverrgående systemvalg bidrar erfaringsmessig til måloppnåelse 

med hensyn til å overholde kostnader i et utstyrsprosjekt, men kan oppleves som mindre fleksibelt i 

brukermiljøene. 
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Standardisering vil sikre likt brukergrensesnitt som gir bedre pasientsikkerhet. Standardisering bidrar 

også til forenklet opplæring, sertifisering og vedlikehold. I tillegg blir det behov for færre typer 

forbruksmateriell. Standardisering må planlegges og det er kanskje ikke nødvendig å standardisere på 

én type, bare færre. 

Standardløsninger må ta hensyn til dokumenterte, fungerende løsninger og kan ikke lett tilpasses til 

«det siste» innen teknologi. Utstyrsprosjektet må tidlig ta stilling til hvordan standardløsninger skal 

vektes mot den nyeste teknologi. 

5.5.1 Strategi for valg av utstyr 

Utviklingen innen medisinsk teknologi har stor betydning for den kliniske virksomheten. Utviklingen 

går raskt og utstyret blir stadig bedre og mer avansert. Erfaringer har vist at det er vanskelig å forutsi 

trender og utviklingstrekk som vil prege den medisinske utviklingen for en lang tidshorisont som 5-15 

år. Nye teknologiske oppdagelser kan endre premissene. Teknologisk utvikling har generelt en 

tidshorisont som tilsvarer planlegging og gjennomføring av et sykehus byggeprosjekt. En konsekvens 

av dette er at planleggingen for utstyrsanskaffelse må være tilstrekkelig fleksibel, slik at det er mulig 

å implementere de nye mulighetene som oppstår frem mot et ferdigstilt prosjekt. 

Ved anskaffelse av nytt utstyr må det ses til at nødvendig samspille med eksisterende utstyr ivaretas. 

Man må spesielt ha fokus på IKT utvikling og de kravene dette setter til infrastruktur, utstyr, 

integrasjoner etc. 

Tungt diagnostisk/behandlingsrelatert utstyr må planlegges som samhandlingsarenaer for de ulike 

medisinske kompetansemiljøene. IKT teknologi må fokuseres i forhold til fleksibilitet og elastisitet for 

å kunne drifte og overvåke fremtidens utstyrspark. 

Dersom det skulle bli aktuelt med andre spesielt høykostnadsutstyr tas det inn i senere faser, om 

prosjektet er blitt klare på nye behov. 

5.5.1 Integrasjon utstyr - IKT 

En økende mengde utstyr blir digitalt. Digitaliseringen medfører en større mulighet og et økende 

behov for integrasjon med både administrative og kliniske IKT-systemer. Dette gir utfordringer for 

pasient- og datasikkerhet som må ivaretas i planlegging, anskaffelse og implementering.  

Det er viktig med en infrastruktur som muliggjør robuste, stabile og fleksible informasjons- og 

kommunikasjonstjenester. Infrastrukturen må støtte mobile/trådløse løsninger, samtidig som det 

legges stor vekt på pasient- og datasikkerhet. 

Flerfaglige diskusjoner vil skje i møterom ved hjelp av bildevisning fra flere modaliteter. Det er behov 

for å kommunisere om data, bilder og video både internt i TM og med andre foretak. Det må derfor 

legges til rette for en utstrakt bruk av videokonferanse. 

Trenden går mot hjemmebaserte løsninger der pasienten selv kan måle enkelte parametere og sende 

inn resultatene til behandler. Etter hvert vil det også skje en økende grad av behandling i pasientens 

hjem. Det må legges til rette for å innhente/overføre nødvendig informasjon til og fra pasient. 



      

   

 Hovedprogram SUNBT3 65 
 

5.6 Utstyrsdatabase 
Alle rom som inngår i prosjektet, vil i en senere fase bli gitt en romfunksjonsbeskrivelse (RFP) og det 

vil bli utarbeidet et utstyrsprogram som skal være dekkende for funksjonen som er beskrevet. RFP og 

utstyr vil bli programmert i en rom- og utstyrsdatabase. Databasen vil inneholde opplysninger om alt 

utstyr som skal plasseres og kjøpes inn i prosjektet. 

5.6.1 Grensesnitt 

Informasjon om grensesnitt mellom bygg og utstyr samt krav til teknisk infrastruktur skal registreres i 

databasen. Dette gjelder også for utstyr som skal gjenbrukes. Det skal også beskrives prinsipper for 

grensesnitt mellom byggutstyr og brukerutstyr. Programmering av utstyr legges opp slik at 

prosjekteringen får nødvendig informasjon til rett tid. Konkrete krav til bygget som fremkommer 

gjennom funksjonsprogrammering og utstyrsprogrammering, skal holdes oppdatert gjennom hele 

prosjektperioden. 

5.6.1 Utstyrsprogram 

For funksjonsutstyr skal det utarbeides både et brutto- og et nettoprogram. Bruttoprogrammet 

omfatter alt utstyr (både nyanskaffelser og gjenbruk) som skal inn i rommet, mens nettoprogrammet 

angir hvilket utstyr som skal anskaffes av prosjektet. Dette vil framkomme av rom- og 

utstyrsdatabasen i detaljprosjekt. 

5.7 Anskaffelse 
Det skal utarbeides en detaljert anskaffelsesplan for funksjonsutstyr. Denne planen må nøye 

koordineres med hovedtidsplanen for byggeprosjektet. Totale levetidskostnader skal legges til grunn 

for valg av utstyr, ikke kun anskaffelseskostnad. Det skal stilles krav om opplæring, både for de som 

skal bruke utstyret og de som skal vedlikeholde det. 

5.8 Utstyrskalkyle 
Kostnadsoverslaget i utstyrsdelen av hovedprogrammet er ikke inkludert en spesifikk reserve, men er 

et anslag for reell anskaffelseskostnad. Nødvendig reserve bør innarbeides på et senere tidspunkt i 

prosjektet, vanligvis ved fastsettelse av budsjett for de ulike anskaffelsene/kontraktsgrupper. I 

mange prosjekt er det satt av en reserve på omlag 10%. 

I tillegg til de rene anskaffelseskostnader for utstyr, må det beregnes en kostnad for administrering 

og drift av utstyrsprosjektet. Før den videre organisering og gjennomføring av utstyrsprosjektet er 

fastlagt, er det vanskelig å gi et sikkert anslag for dette. Ut fra erfaring fra andre prosjekt, har vi 

anslått en administrasjonskostnad på omlag 10% av brutto utstyrsbudsjett. 

5.8.1 Funksjonsområder 

Funksjonsområdene som kalkuleres i hovedprogrammet for SUNBT3 er primært sengeområder 

(alternativ 1), og sengeområder samt noe areal for poliklinikk, spesiallaboratorier, drift/lager, 

vestibyle, kontorer, kantine, kjøkken mm. (alternativ 2). 

Hovedkategorien av utstyr for disse områdene vil være grunnutrustning (GRU), noe medisinsk utstyr 

(MTU), møbler og inventar (INV) og IKT/AV-utstyr (IKT). 
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5.8.1 Status eksisterende utstyr - gjenbruk 

Status på eksisterende utstyr er ikke kjent i detalj. Det er per i dag ikke foretatt en vurdering av 

gjenbrukspotensialet. Erfaringsmessig forventes det å kunne kalkulere med 25 % gjenbruk i 

hovedprogrammet, en mer nøyaktig gjenbruksandel vil framkomme i detaljprosjektet. 

5.8.1 Metode 

På dette stadiet av prosjektet kan kostnadsberegninger bare i begrenset grad bygge på kunnskap om 

det konkrete utstyrsbehovet til prosjektet. Erfaringsmessig er det minst å hente på overflyttbart INV i 

forhold til andre utstyrskategorier i nye prosjekter. Dette både pga. at inventar i mange tilfelle er av 

eldre dato, at det særlig i pasient- og publikumsarealer er ønskelig å gi et tiltalende uttrykk i 

nye/rehabiliterte lokaler. Det er derfor lagt til grunn en lav gjenbruksprosent for INV. Erfaringstall 

som er benyttet i kalkylen er fra tilsvarende sykehusprosjekter i tidsrommet 2018 til 2021. Kalkyle 

I tabellen under framkommer utstyrskostand per kvadratmeter forforskjellige funksjonsområder:  

Funksjonsområde Delfunksjon 
Utstyrskostnad/ 
kvm/funksj. omr. 

Kvm Alt 1 Kvm Alt 2 

Opphold somatikk Sengeområde 5 000 1 630 1 630 

Undersøkelse og 
behandling somatikk 

Poliklinikk, spes. lab, 
US/behandling 

16 000 520 520 

Ikke-medisinsk service Drift, lager, renhold mm 4 000  595 

Pasientservice + 
administrasjon 

Vestibyle, kontor/møte 
mm 

3 000 150 270 

Personalservice Kantine, kjøkken 4 000  185 

   2 300 3 200 
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I tabellen under fremkommer brutto utstyrskostnad for henholdsvis alternativ 1 og alternativ 2. 

Delfunksjon Kvm netto 
Brutto 
Utstyrskost. 
Alternativ 1 

Kvm netto 
Brutto 
utstyrskost. 
Alternativ 2 

Opphold somatikk 1 630 8 150 000 1 630 8 150 000 

Undersøkelse og behandling somatikk 520 8 320 000 520 8 320 000 

Ikke-medisinsk service   595 2 380 000 

Pasientservice + administrasjon 150 450 000 270 810 000 

Personalservice  0 185 740 000 

Til sammen 2 300 16 920 000 3 200 20 400 000 

 

Tabellen nedenfor viser netto kostnadsoverslag for henholdsvis alternativ 1 og alternativ 2.  

Netto kostnadsoverslag utstyr Alternativ 1 Alternativ 2 

Brutto utstyrskostnad eks. mva. (før gjenbruk) 16 920 000 20 400 000 

Administrasjon (10% av brutto utstyrskostnad) 1 692 000 2 040 000 

Brutto utstyrskostnad inkl. adm. 18 612 000 22 440 000 

Fratrekk gjenbruk av eksisterende utstyr 25%  4 653 000 5 610 000 

Netto utstyrskostnad eks. mva. (etter gjenbruk) 13 959 000 16 830 000 

25% merverdiavgift 3 489 750 4 207 500 

Netto kostnadsoverslag inkl. mva. 17 448 750 21 037 500 

* Dersom det senere skulle tilkomme CT- og MR-funksjoner må brutto utstyrskostnad økes med 6-12 MNOK for   

en CT-maskin (generell/avansert diagnostikk) og 12-16 MNOK for en MR (1,5T/3T).  
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5.9 Helse, Miljø & Sikkerhet (HMS) i utstyrsprosjektet 
Etablering av et renovert og/eller påbygd sykehus kan omfatte anskaffelse av utstyr som kan gi skade 

på personer og/eller omgivelser dersom ikke HMS-hensyn ivaretas på en tilfredsstillende måte. Ved 

valg av system/utstyr må det derfor legges til grunn at HMS skal ivaretas i alle faser av planlegging og 

prioriteres i likhet med funksjonelle, tekniske og økonomiske hensyn. 

Følgende faktorer skal ivaretas i planlegging av utstyrsanskaffelse og sikre et optimalt miljø: 

 Termisk klima, som omfatter temperatur, luftfuktighet, ventilasjon, trekk og varmestråling 

 Aktinisk miljø (Belysning, stråling, magnetiske felt etc.)  

 Atmosfærisk miljø – riktig luftkvalitet 

 Akustisk miljø - lydmiljø 

 Mekanisk miljø - fysisk tilrettelegging og tilgjengelighet 

 Psykososialt miljø  

 Estetisk miljø - hvordan vi oppfatter omgivelsene 

Under planlegging og anskaffelse av utstyr skal derfor følgende målsettinger legges til grunn: 

 Det skal velges produkter som sikrer et godt innemiljø for pasienter, pårørende og ansatte 
i driftsfasen 

 Lyd- og støykrav skal ivaretas på alle plan. Pasienter, pårørende og ansatte skal oppleve et 
bygg med et godt og behagelig akustisk miljø 

 Gode ergonomiske forhold og muligheter til individuell tilpasning ut fra enkeltindividets 
behov skal vektlegges ved valg av innredninger, inventar og utstyr 

 Bygget skal utstyres med hjelpemidler for å unngå uheldige belastninger for de ansatte 

 Bygg, tekniske installasjoner, systemer og utstyr skal gi pasienter, pårørende og ansatte 
optimal trygghet for interne og eksterne forhold som kan true driftssikkerhet, 
informasjonssikkerhet og personsikkerhet 

 Det skal velges materialer som ikke inneholder miljøfarlige stoffer, som er lite 
energikrevende og forurensende å produsere og som har lang levetid 

 Montering av utstyr skal planlegges og gjennomføres slik at ulykker, skader på eller tap av 
personer, materiell eller miljø unngås 

 Prinsippene om «ren byggeprosess» skal følges. Det betyr bl.a. at alle kanaler og rom over 
himling etc. skal være frie for boss og støv, leverandør skal også pålegges å fjerne all 
emballasje og rydde opp etter seg etter leveransen 

Ved montering og ferdigstillelse av utstyr i nybygget plikter leverandører og andre å følge de til 
enhver tid gjeldene HMS-rutiner og instrukser som gjelder for byggeplassen. 
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6 Overordnet IKT konsept 

6.1 Mål og strategi 
Mål, strategier, teknikk og prosjektgjennomføring for IKT skal utredes og avklares i flere trinn. I dette 

hovedprogrammet legges de overordnede føringer mens videre konkretisering gjøres i etterfølgende 

faser. 

Målet for anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi – IKT – i sykehuset skal være å 

utnytte og tilpasse all aktuell teknologi til fordel for 

- best mulig klinisk virksomhet, diagnose, behandling og oppfølging 

- forskning og undervisning 

- administrasjon og ikke-medisinsk drift 

slik at IKT understøtter både faglig, administrativ og økonomisk gevinstrealisering. 

Strategien for anvendelse av IKT omfatter noen hovedområder der følgende føringer legges til grunn: 

 Sykehusets eksisterende IKT-strategier, teknikk og anvendelse av IKT skal være 
utgangspunkt for nybygget. Det anses ikke hensiktsmessig at det legges opp til andre 
strategier, løsninger og bruk enn i sykehuset for øvrig, og IKT i nybygget må være 
‘sømløst’ med IKT i eksisterende bygg. 

Dog skal mulighetene for fornyelse og videreutvikling som følger av byggeprosjektet 

unyttes til fordel for hele sykehuset, i den grad det faller innenfor prosjektets rammer. 

 Sykehusets IKT skal kommunisere med og, der det er aktuelt, være integrert i systemer 
som er etablert i regi av HSØ for kommunikasjon mellom regionforetaket og foretakene i 
regionen. 

Tilsvarende skal det legges til rette for kommunikasjon med primærhelsetjenesten i den 

grad det etableres systemer for dette. 

 For byggrelatert, teknisk drift vil en vesentlig del inngå i byggets teknologi, og dette skal 
kobles til sentral driftskontroll via byggets ordinære nettverk. Det skal ikke være eget 
nettverk for teknisk drift. 

Sentral driftskontroll skal integreres med eksisterende, eventuelt overbygges med et 

felles toppsystem for observasjon, registrering og styring av byggets tekniske funksjoner. 

 For klinisk virksomhet skal det tilrettelegges for all relevant bruk av IKT for diagnose, 
behandling og oppfølging. Ut fra sykehusets pasientgrupper sine spesielle behov skal det 
legges godt til rette for kommunikasjon med pasienter og pårørende i hjemmesituasjon 
og med primærhelsetjenesten. 

 Ut fra sykehusets pasientgrupper sine spesielle behov skal det legges godt til rette for at 
inneliggende pasienter og pasienter i poliklinikk får tilgang til IKT, både for egen 
oppfølging av behandling og for tilgang til omverden for informasjon, kultur og 
underholdning. 
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 Medisinsk teknisk utstyr som er knyttet til byggets IKT-infrastruktur vies spesiell 
oppmerksomhet i hovedprogram teknikk, i utstyrsplanlegging og i detaljprosjektering. 
Behov for egne infrastrukturer for IKT som følge av teknisk, klinisk utstyr avklares. 

 For forskning og undervisning skal det være best mulig tilgang til nettbaserte tjenester og 
databaser. Ved spesielle behov skal det legges til rette for lokale, personlige dataverktøy. 

 Administrative IKT-systemer skal benyttes og eventuelt videreutvikles ut fra dagens nivå. 
I dette inngår all hensiktsmessig bruk av IKT-baserte digitale møter, hjemmekontor mv. 

Funksjonalitet, kvalitet og omfang av IKT infrastruktur vil bli nærmere belyst i hovedprogram teknikk. 

Her vil også de aktuelle IKT-baserte systemer bli definert, og det vil bli avklart hvilke systemer som 

inngår i de enkelte delprosjekter: bygg, utstyr eller IKT. 

IKT som verktøy for gevinstrealisering vil bli belyst i egen utredning om gevinstrealisering. 

6.2 Rom og arealbehov 
Rombehovet for de som arbeider med IKT-tjenester ved sykehuset skal inngå i hovedprogrammets 

arealdel.  

Nærhetsbehov og plassering vurderes ifm. egen logistikkutredning. 

Tekniske rom og arealbehov blir definert i hovedprogram teknikk og inngår ikke i hovedprogrammets 

arealer, men det dekkes av prosjektets brutto-/nettofaktor. 
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7 Logistikkprinsipper 
Logistikkanalysen (vedlegg 2) beskriver dagens logistikkprinsipper ved Sunnaas og de logistiske og 

økonomiske fordelene en flytting av tjenestefunksjonene til bygg H vil innebære. Fokus i 

logistikkrapporten har vært å gjøre økonomiske beregninger av mulige effektiviseringsgevinster som 

en flytting av servicefunksjoner basert på alternativ 2. Servicefunksjoner det refereres til er 

varemottak, lager, hovedinngang og kjøkken og kantine. 

Konklusjonen er at servicefunksjonene bør ligge i nærheten av den kliniske driften og derfor i bygg H. 

Det anbefales også at man flytter og sentrerer kleshåndteringsfunksjoner som klesoppbevaring og 

garderober til bygg H. Det anbefales også viktig å gå gjennom rutiner for levering og innlevering av 

klær for å minimere tap av klær. 

I tillegg til en økonomisk gevinst (ref. rapporten) skisseres tilleggseffekter er økt kvalitet og 

forbedring av miljø og sikkerhet knyttet til tjenestene: 

 Færre transporter og redusert trengsel i de trange korridorene i bygg G. 

 Redusert trengsel og aktivitet øker sikkerhet og kvalitet for pasienter og ansatte. 

 Et nytt og større kjøkken i bygg H gir mange fordeler i tillegg til reduserte personalkostnader. 

 Bedre kvalitet på maten som produseres. 

 Bedre standard på kjøkkenet som bedre møter fremtidens krav til mathåndtering. 

 Ingen risiko for ødelagt kjølekjede mellom kjølelager og kjøkken da lange reiser unngås. 

 Reduserte driftskostnader for energi med 1 større kjøkken enn 2 mindre. 

 Et nybygd og bedre plassert varemottak og lager gir flere fordeler: 

 Enklere å skille ren og uren linje. 

 Forberede nytt lager for introduksjon av fremtidig teknologi hvor det foretas enklere interne 

og eksterne transporter av ulike typer roboter. 

 Enklere å tilpasse varemottak og lager for fremtidige prosjekter "Avdelingspakker". 

8 Arealberegning og romprogram 

8.1 Arealberegning 
Arealrammen for byggetrinn 3 med nytt sengebygg ble i idéfasen oppsummert til 5.872 kvm. brutto 

areal, mens kostnadsrammen var 337 MNOK.  

I dette lå en forutsetning om at 70 senger i nytt sengebygg skulle la seg løse innenfor et bruttoareal 

på 3.943 kvm., mens 1.929 kvm. bruttoareal skulle disponeres til nye logistikkfunksjoner. Areal- og 

kostnadsrammen ga en pris på ca. 57.000 NOK pr. kvm., som er en meget stram økonomisk ramme.  

Gitt ovennevnte forutsetninger og en BN-faktor på 2, så var det tilgjengelige programarealet 2.936 

kvm. (nettoareal). 

Utkastet til revidert romprogram (2022) beskriver behovene knyttet til etablering av 50 senger i 

nybygget, med støtterom og noen tilleggsrom som er nødvendig for daglig drift, i alt 2.322 kvm. 

funksjonsareal.  
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Fordi pasientkategoriene ved Sunnaas sykehus har behov for mange og ofte store hjelpemidler, ble 

det i utgangspunktet benyttet en arealstandard på 40 kvm. pr sengeplass. Gjennom 

programmeringen har areal for tradisjonelle sengefunksjoner blitt til 30 kvm. per seng, mens areal 

per seng er 42 kvm. når alle støttefunksjoner inkluderes. Det innebærer at programmeringen er holdt 

på et nøkternt nivå. 

Plassering av nybygget nord på tomten påvirker logistikken for hele Sunnaas. Det vil være nødvendig 

å etablere ny hovedinngang, nytt varemottak, arealer for avfallshåndtering og renhold, og en 

eventuell utvidelse og ombygging av kantinen i bygg H. Når disse funksjonene inkluderes, summeres 

programarealet for nødvendige funksjoner i nybygget til totalt 3.132 kvm.  

Erstatning av kontorer som rives i bygg D inngår dels i ombyggingsareal/relokalisering, mens det 

foreløpig er lagt inn 324 kvm. kontorareal i nybygg. 

Ombyggingsbehovet er så langt antatt å være i størrelsesorden 1.500 kvm., hvorav noe under 

halvparten vil være helt nødvendige ombygginger. Det er imidlertid knyttet betydelig usikkerhet 

både til arealomfanget, og hvilket ombyggingsbehov ombyggingen vil medføre. Det foreligger innspill 

fra klinikken om funksjoner om ønskede tiltak som tilsvarer 1689 kvm. programareal. * I tillegg 

radiologiske funksjoner; MR og CT med støtterom tilsvarende 206 kvm netto som innplasseres i 

eksisterende bygning ved hjelp av ombygging. 

Programmeringen har vist at det er utfordrende å holde nybygget innenfor en arealramme på knapt 

3.000 kvm. netto, og at omfanget av ombygging/ombygging kan vise seg å bli betydelig. 

Med utgangspunkt i erfaringstall fra nyere sykehus starter Sykehusbygg planlegging av nye komplette 

sykehus med i en B/N-faktor på 2,4. For byggetrinn 3 på Sunnaas er det lagt til grunn B/N-faktor på 2 

fordi bygget har bruttoarealkrevende funksjoner, eksempelvis vil korridorbredder og andre  

8.2 Romprogram 
Gitt de forutsetninger og prinsipper for framtidig virksomhet ved Sunnaas sykehus som er beskrevet i 

dette dokumentet, så er det behov for å etablere i overkant av 3.000 kvm. netto og i overkant av 

6.000 kvm. bruttoareal nybygg i BT3 (Alt.2). For å romme alle funksjoner fra byggene D og K vil det i 

tillegg være nødvendig å gjøre ombygginger i eksisterende bygningsmasse for funksjoner med et 

programareal på ca. 800 kvm. netto + ombygging for CT og MR 200 kvm netto, til sammen i overkant 

av 1.000 kvm. netto/ca. 2.000 kvm brutto.  
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Virksomhetsgjennomgangen for BT3 har synliggjort behov og muligheter for nye arbeidsmåter som 

stiller krav til gjenværende bygningsmasse, herunder: 

 tverrfaglig arbeidsmodell i sentrale trenings- og behandlingsområder 

 teknologisk intervensjonssenter 

 laboratorier med billeddiagnostikk (urologi og videofluoroskopi) 

 tilrettelegge for medisinsk avstandsoppfølging 

 involvering av pårørende i rehabiliteringen (parallelt delprosjekt) 
 

Disse tiltakene har et estimert programareal på ca. 1.450 kvm. (nettoareal), som vurderes løst 

gjennom trinnvis videreutvikling av eksisterende bygg. Arealbehovene knyttet til disse tiltakene må 

kvalitetssikres gjennom grundigere analyser av virksomhetsforutsetninger og behov, og også sees i 

sammenheng med andre funksjoner i sykehuset. 
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9. Vedlegg 
Vedlagt 

- Vedlegg 1, Romprogram 04.05.22 

Utrykte vedlegg til hovedprogrammet:  

- Logistikkrapport SUNBT 05.01.22 

- Programdel Teknikk datert 03.05.2019 

- Tabeller dagens areal og kapasiteter SUNBT3 02.02.22 

  

 


