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1. Bakgrunn og bestilling  
16. september 2015 mottok Sykehusbygg HF bestilling på kvalitetssikring og vurdering av ulike sider av 

arbeidet med forprosjektet for Alta nærsykehus. Etter samtaler mellom prosjektleder for «Alta Nærsykehus» 

Aina Irene Olsen og Marte Lauvsnes (Sykehusbygg HF) fikk Sykehusbygg følgende oppdrag: 

1. Gi en vurdering og kvalitetssikring av prosjekteringsgruppens forslag arealberegninger i sykehusbygg og 
E3/vestibyle og i forhold til optimal arealeffektivitet.   

2. Hvis kvalitetssikrer konkluderer med at arealberegningene ikke samsvarer med den bestillingen som er gitt 
forprosjektet, ønsker oppdragsgiver at det foreslås et alternativt forslag til arealberegninger knyttet til 
aktivitet. Styringsgruppen er spesielt usikker på om foreslått løsning for varehåndtering, tøyhåndtering og 
avfallshåndtering er godt nok ivaretatt både med hensyn til investering og tilrettelegging av areal og god 
driftsmessig logistikk (livssykluskostnader). 

3. Gå gjennom ikke-medisinske funksjoner, gi en vurdering av foreslått logistikk i anlegget, herunder både for 
pasientdelen, for tekniske føringer og for transport av varer inn, avfall ut, transport av tøy og mat. Dette for 
å sikre en funksjonell og god løsning. (Spesifikasjon av oversikt over områder som skal kvalitetssikres/belyses).  
 

Sykehusbygg HF vurderer det slik at oppdraget gjelder både dimensjoneringsgrunnlag, løsninger og logistikk 

for somatisk sengepost og fødestua; somatisk poliklinikk, dagkirurgi, dagbehandling og bildediagnostikk; 

tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet og psykisk helsevern. 

Sykehusbygg har gjennomgått tegninger (datert 09.10.15) og dokumenter (spesielt vektlagt er: 

Styringsdokument forprosjekt bygg – Alta nærsykehus, revisjon 09.01.15, Hovedfunksjonsprogram (HFP), 

datert 16.02.15 og Delfunksjonsprogram (DFP), datert 10.04.15). 
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2. Dimensjoneringsgrunnlag  
Aktivitetsfremskriving og kapasitet basert på HFP Alta Nærsykehus 

Poliklinikk 

Det er tatt utgangspunkt i 2012 aktivitet (6571 konsultasjoner) og vurdert tilleggsaktivitet fra Hammerfest og 

andre på 5532 som samlet sett i 2012 gir 12103 konsultasjoner (en økning på 84%). Disse er så framskrevet til 

2030 til å utgjøre 14751 konsultasjoner (Tabell 1). Dette gir en økning på 21,9 prosent fra 2012 til 2030. Med 

de utnyttelsesgrader som er presentert i HFP (s. 15) foreslås det i HFP behov for 9 polikliniske rom i Alta 

Nærsykehus for somatisk sektor. 

Det er prosjektert 11 behandlingsrom (inkl. to rom til audiograf, ekskl. sputum rom) og 5 

kontor/konsultasjonsrom. Dette vil gi god kapasitet og fleksibilitet og være hensiktsmessig pga. den planlagte 

variasjonen i aktivitet (i perioder vil flere legespesialister være til stede samtidig). Videre legger dette til rette 

for økt poliklinisk aktivitet, tidlig diagnostikk og muligheter for utvidelse av de polikliniske tilbudet. 

Dagkirurgi 

For dagkirurgi foreslås det en desentralisering av aktivitet (primært for ortopedi) som øker antall 

dagkirurgiske kontakter fra 132 til 284. Denne aktiviteten framskrives til å utgjøre 382 i 2030 (Tabell 1). Dette 

er en økning på 34,5 prosent. I HFP står det at dagkirurgisk utnytting er 230 dager i året, 6 timer per dag og 

1,5 timer varighet (90 min) hvilket betyr at det er mulig med 4 operasjoner per dag. Med disse forutsetningene 

gir det antall kontakter per dag i 2012 på 1,2 og per dag i 2030 på 1,6. En (1) operasjonsstue gir god kapasitet. 

Med 4 operasjoner per dag vil kapasiteten i en operasjonsstue utgjøre 920 operasjoner per år, og 3 operasjoner 

per dag utgjør 690 operasjoner per år.  

Dagmedisin 

Her snakkes det primært om dialysepasienter og cytostatika-behandling. Det legges opp til en økning fra 458 

dialysekontakter i 2012 til 564 i 2030 (Tabell 1). Her er det lagt til 10% økning i realvekst utover den 

demografiske økningen. For cytostatika-behandlinger er det lagt opp til en økning fra 336 kontakter i 2012 til 

433 kontakter i 2030. Her er det lagt opp til 5 prosent realøkning utover demografi. Med utnyttelsesfaktor 

tilsvarende 200 dager i året, 6 timer per dag og 3 timers varighet (180 min) på konsultasjonen gir dette et 

behov i 2030 på 3 plasser for både dialyse (2,8) og cytostatika (2,2). Forslaget i HFP er imidlertid 5 plasser for 

dialyse og 3 plasser for cytostatika. Dette utgjør en litt større kapasitet enn programmert for dialyse-

behandling. 

Døgnbehandling 

I HFP er det ikke presentert framskrivninger for døgnbehandling for somatisk sektor. Det vises til at det er 

planlagt ny sykestue-enhet (somatisk sengepost) tilsvarende 20 senger hvorav 14 disponeres av 

spesialisthelsetjenesten (FIN) og 6 av Alta kommune. Alle senger driftes av Helse Finnmark og kommunen 

leier plasser. I rapporten «Utredning av spesialisthelsetilbudet Alta/Vest-Finnmark, sluttrapport» (datert mars 

2014), er det presentert en oversikt som viser en framskrevet fordeling av aktivitet mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommune fra 724 og 310 døgnopphold i 2012 på henholdsvis 

spesialisthelsetjeneste og kommune til 1004 og 430 døgnopphold i 2030 (Tabell 1). Dette gir en prosentvis 

økning i antall opphold fra 2012 til 2030 på 38,7. Det står ikke noe om gjennomsnittlig liggetid her, men som 
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et eksempel kan det antas en liggetid på 5 dager i spesialisthelsetjenesten, 2 dager for de kommunale 

oppholdene og i begge sektorer en utnyttelsesgrad på 85 prosent. Dette gir 16 senger i spesialistdelen og 3 

senger i den kommunale, til sammen 19 senger. Dette eksemplet er bare presentert for å illustrere 

betydningen.  

 

Tabell 1: Aktivitet (HFP) 

Kontakter 2012 2030 

Poliklinikk 6 571 + 5 532 14 751 

Dagkirurgi/operasjon 132 382 

Dialyse 458 564 

Cytostatika 336 433 

Somatisk sengepost* 724 + 310 1004 + 430 
*«Utredning av spesialisthelsetilbudet Alta/Vest-Finnmark, sluttrapport» 

 

Areal 

Arealberegningene er i samsvar med standardberegninger i sykehus (med unntak av rom for tilberedning av 

cytostatika jf. 3.1.3). 

For det totale prosjektet er det beregnet 55 701 kr per m2 i dokumentet «Sammenstilling kalkyle - 21.09.15 

etter UA og kutt-rev 2». Sykehusbygg HF fikk tilsendt dokumentet «Utvidede tabeller til SG-sak 60/2015» 

21.10.15 der kostnadene er beregnet til 440 mill kr (P85; i 2019). Tegnet areal er 5 571 m2 mens brutto areal 

er på 5 801 m2 (Forprosjekt 09.10.15). For å illustrere, gir dette en m2-pris på henholdsvis 79 067 og 75 932 

kr. 

 

3. Funksjonsområder 
Nedenfor kommenteres løsningene for hver etasje i tillegg til logistikk og vareflyt. 

3.1 Løsning i 1. etasje 
Løsning for somatisk poliklinikk, dagkirurgi, dagbehandling og bildediagnostikk: 

Den overordnede tilbakemeldingen er at funksjonene er prosjektert som «egne» enheter med relativt lange 

avstander som kan vanskeliggjøre personalsamarbeid, sambruk av areal/rom og kan dermed få konsekvenser 

for bemanning.  

3.1.1 Poliklinikk og dagkirurgi 

Endoskopi laboratorier og operasjonsstuer er avanserte og bygningsmessige krevende rom med bl.a. krav til 

ventilasjon. Derfor velger ofte nye sykehusprosjekter samlokalisering av endoskopilaboratorier og 

dagkirurgiske operasjonsstuer. Etter vårt syn vil det være hensiktsmessig å samlokalisere disse funksjonene 

ved Alta Nærsykehus for å redusere bygg- og utstyrskostnader, legge til rette for personellsamarbeid og 

effektive arbeidsprosesser (Figur 1). Støtterom for endoskopi i poliklinikk og dagkirurgi bør også 

samlokaliseres. Som følge av samlokaliseringen kan desinfeksjonsrom i poliklinikk utgå.  
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Figur 1 

 

Oppvåkning- og hvile plasser som er lokalisert i det dagkirurgiske området, vil i praksis ivareta forberedelse 

og hvileplasser for dagkirurgiske pasienter. Noen pasienter vil også ha behov for hvileplasser etter endoskopi. 

Disse pasientene kan med fordel bruke de samme oppvåkning- og hvile plassene. Dvs. oppvåkning- og 

hvileplasser bør ha nærhet til både dagkirurgi og endoskoprom. Det er foreløpig litt uklart hvordan 

dokumentasjonen skal foregå; ved hver hvileplass/seng eller på en egen skriveplass i rommet? 

Forberedelse av pasient kan foregå i oppvåkningsrom eller inne på operasjonsstue av 

bemannings/ressurshensyn. Som en følge av dette kan forberedelsesrom i det dagkirurgiske område utgå. 

Medisinskap bør flyttes inn på oppvåkningsrommet. 

Verkstedet i nordøstlig hjørne kan flyttes til underetasjen (Figur 1), og derved frigjøres areal. 

Det bør klargjøres hvor bordtopper skal vaskes. Tilhører rom for sengevask bare dagkirurgi eller skal det 

benyttes av sengeområdene også? 

Andre merknader:  

Det er relativt lang vei for pasienter som skal til dagkirurgi (gjennom poliklinikk) med venteareal i enden av 

poliklinikk korridor. Det anbefales at pasienten veiledes fra resepsjonen av pasientvert (jf. DFP s. 19).  

Oksygenkolber skal oppbevares i henhold til krav og forskrifter. 

Anbefaling:  

 Samlokalisere endoskopirom med dagkirurgisk område  

Verksted kan 

flyttes 
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 Legge til rette for at oppvåkningsrom (med hvilestoler) også kan benyttes av pasienter som har 

vært til endoskopiske undersøkelser/behandling 

 Fjerne forberedelsesrom for anestesi 

 Flytte verksted til underetasjen (ev. en annen plassering) 

 

3.1.2 Bildediagnostikk 

Areal for bildediagnostikk kan med fordel samlokaliseres (Figur 2). CT lab. og konvensjonell røntgen lab. kan 

ha felles kontrollrom. En oppsplitting av modalitetene medfører avstander og er mer personell-krevende 

(radiograf, radiolog) enn samlokalisering. Konvensjonell røntgen lab. bør ligge nær den største «brukeren» - 

legevakt? 

Er det mulig å finne en annen plassering av ventilasjonsrom mellom dagkirurgi og CT lab? 

 

Figur 2 

 

 

Anbefaling:  

 Samlokalisering av bildediagnostikk. 

 

3.1.3 Dagbehandling (dialyse/cytostatika) 

Arealet til dagenheten bør økes. Både dialyse og cytostatika-behandling krever mye utstyr. Det ser ut som det 

er prosjektert for lite lagerplass til dialysevæsker og forbruksvarer (programmert 10 m2, prosjektert 3.5 m2). 

Lager for dagbehandling i underetasjen er langt unna dialyse/cytostatika området.  

Skjermet dag plass for cytostatika-behandling ser liten ut (6 m2 er halvparten av programmert areal). I tillegg 

mangler denne plassen dagslys. Det kan virke som det er dårlig visuell kontakt mellom personell i 

arbeidsstasjon og dagplasser for cytostatika behandling. 
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I følge DFP, skal cytostatika-tilberedning foregå i medisinrom i 1. etasje. For cytostatika-tilberedning legges 

imidlertid et spesielt regelverk til grunn (vedlegg 1). Tilberedning av cytostatika stiller strenge krav til renhet 

(ventilasjon, trykk, hepafilter), areal og personell. Vi vurderer det slik at cytostatika-tilberedning i Alta 

Nærsykehus krever et tilleggsareal på totalt 35-40 m2 (sluse, teknisk rom, tilberedningsrom) og forutsetter 

kvalitetssikring av farmasøyt. Alternativt kan dagens ordning videreføres der cytostatika blandes av apotek, 

dvs. cytostatika kommer ferdig blandet til Alta Næresykehus. 

Anbefaling: 

 Øke areal for dagbehandling 

 Vurdere cytostatika tilberedning vs. ferdig blandet fra apotek 

 

3.2 Løsning i 2. etasje, somatisk sengepost og fødestue 
Somatisk sengepost og fødeenhet er atskilte enheter med egne vaktrom. Det virker uhensiktsmessig å skille 

fødeenheten fra sengeposten fordi det vanskeliggjør samarbeid mellom personell/optimal ressursbruk, spesielt 

på kveld, natt og helg. Dette har også betydning for pasientsikkerhet, spesielt på ubekvem tid. 

 

Somatisk sengepost lang avstand til avfallsrom som ligger ved fødestue.  

Det er betydelig avstand mellom personalrom og pasientenes sengerom i sengeposten. I tilsvarende 

sengeområder i andre prosjekter, er arbeidsstasjoner plassert mer sentralt i pasientområdet. En desentral 

arbeidsstasjon anbefales derfor etablert i pasientområdet for å redusere avstanden og legge til rette for økt 

pasientsikkerhet. 

Sengerom for lindrende behandling har en uhensiktsmessig plassering mht. lysforhold, utsikt og nærhet til 

personell. Pasienter som er innlagt for lindrende behandling har ofte lengre liggetid enn fødende. Derfor kan 

pasientene som mottar lindrende behandling, ha mer nytte av en bedre lokalisering enn pasienter med kort 

liggetid. De fire sengene for lindrende behandling kan med fordel lokaliseres i sør-enden i 2. etasje. Det bør 

også legges inn en større oppholdssone/rom for pasienter og pårørende (Figur 3). Videre kan det vurderes å 

samle de kommunale sengeplassene (KAD). Fødestue og barselplasser kan lokaliseres i nordvest-enden av 

sengeområdet (fordi de har kortere liggetid). 

I medisinrom i 2. etasje er det planlagt at antibiotika skal tilberedes for nærsykehuset. Dersom dette skal 

gjennomføres, må lover og forskrifter for tilberedning av antibiotika følges. Arealet i medisinrom (10m2) kan 

tilfredsstille krav til antibiotika tilberedning (avtrekk) forutsatt at oppbevaring av medikamenter ikke utløser 

behov for større areal.  

Antall fødsler tilsier at det er tilstrekkelig med 1 fødestue (om lag 80 fødsler per år). Ved to fødsler i 

samtidighet, kan ett sengerom (barselrom) benyttes (jf. praksis i Nederland). Dersom fødeområdet flyttes 

nærmere somatisk sengepost, kan ett desinfeksjonsrom utgå.  

Andre merknader: 

Er det plass til overnatting for pårørende i 14 m2 sengerom? 

Sluse til isolat mangler (eller er kontaktsmitte isolasjon tatt ut?)  



SYKEHUSBYGG 

Kvalitetssikring forprosjekt Alta  
 
Dato: 22.10.2015 Side 10 av 12 

 

 

Ett pauserom (i nordvest 2. etasje) ligger utenfor sengeområdet, vil det bli benyttet? 

Når mat leveres utenfra (kok/kjøl prinsippet), kan det bli behov for et kjølt mottaksrom for mat dersom mat 

(eksempelvis) leveres en gang per uke. Er det vurdert hvor hyppig mat skal leveres? 

Kan treningsrom i 3. etasje benyttes av somatikk?  

Figur 3 

 

Anbefaling: 

 Senger for lindrende behandling bytter plass med areal som tilhører fødestue 

 Reduksjon fra 2 til 1 fødestue 

 Nærhet somatisk sengepost og fødestue 

 

3.3 Løsning i 3. etasje, psykisk helsevern og TSB 
Tredje etasje har flere likheter med 2. etasje. Dette gir fleksibilitet i bygget.  

Vaktrom nær pasientenes oppholdsrom framstår som hensiktsmessig fordi pasienter ofte ønsker nærhet til 

personell. Det er vanlig med sambruk av areal og samarbeid mellom psykisk helsevern og somatikk i mange 

nye prosjekt. Treningsområdet i 3. etasje er stort og har en beliggenhet som gjør at rommene kan brukes av 

både psykisk helsevern og TSB. Det kan med fordel også legges til rette for sambruk med somatikk. I tillegg 

bør personell få tilgang til å benytte treningsområder. 

Anbefaling: 

 Sambruk av treningsrom psykisk helsevern, TSB og somatikk 
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3.4 Logistikk og vareflyt 
Mat 

Matkonseptet bør planlegges mer detaljert. I mange prosjekt er det vanlig å ha kjølt mottakslager for mat slik 

at mat kan leveres for en hel uke. Dette kan redusere tidsbruk for personell og lette planlegging av aktivitet. 

Matavfall skal mellomlagres i kjølt rom ved varemottak før uttransportering fra nærsykehuset. Dette framstår 

som en god løsning. 

Tøy (rent og urent) 

Forsyning av rent tøy kommer inn i 1. etasje og transporteres manuelt til underetasjen. Urent lintøy kastes i 

nedkastsjakt og mellomlagres i underetasjen. Deretter transporteres det manuelt via heis til 1. etasje. Det er 

spesielt for urent tøy at logistikken virker uhensiktsmessig (to mellomlagrings plasser, nedkastsjakt som går 

ned til underetasje i stedet for til 1. etasje). 

Forbruksvarer 

Forbruksvarer kommer inn via varemottak, transporteres via heis til underetasje og til utpakkingsrom. 

Utpakkingsrom ligger hensiktsmessig i forhold til heis. Videre skal papp og plast bringes til 

komprimator/ballepresses i varemottak underetasjen. Komprimert papp- og plastavfall må deretter fraktes via 

heis til avfallsrom i 1. etasje.  

 

Engangsutstyr til operasjon, poliklinikk og føde kommer inn via varemottak i 1. etasje, fraktes via heis til 

lager i underetasje. Dette forutsetter at personell på enhetene henter utstyr i underetasjen. 

Risikoavfall 

Risikoavfall mellomlagres i 1. etasje i eget avfallsrom før transport til destruering. Det framstår som en 

tilfredsstillende løsning. 

Restavfall 

Det er valgt separate nedkastsjakter for skittentøy (urent tøy) og restavfall. Restavfall ender opp i beholdere 

under nedkastsjakt i plan 1. Fulle vogner trilles til container med komprimator som står utenfor 

avfallsrommet. 

Utfordringen for logistikk og vareflyt er at lager er delt på to etasjer for avfall og urent tøy. Optimalt burde alt 

avfall vært samlet i en av etasjene. Videre viser planene at det blir mye kryssende trafikk i 1. etasje ved heis 

mellom pasienter (til/fra bildediagnostikk og dagbehandling), inngående varer og uttransport av avfall. Det 

kan også oppstå en konflikt mellom inn-transport av varer og ut-transport av avfall i det planlagte ute-

området. 

Renhold 

Moppevaskeri ligger i bygg E3 og Alta kommune har ansvar for renhold. Det er ikke besluttet hvordan dette 

skal organiseres videre. Dersom eksisterende moppevaskeri har tilstrekkelig areal til sentral renholdsenhet, 

kan bøttekott i etasjene utgå (unntatt i dagkirurgi). 
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Anbefaling 

 Lager urent tøy og avfall samles på en etasje 

 Vurdere logistikk i 1. etasje 

 

4. Generelt 
Spesialisthelsetjenestens nærhet til kommunehelsetjeneste og ambulerende team legger til rette for gode 

pasientforløp og kompetanseutveksling mellom enheter og nivå.  


