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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2018/541 Lill-Gunn Kivijervi, prosjektansvarlig  Hammerfest, 04.12.2018 
 
 
Saksnummer 87/2018 
 
Saksansvarlig:  Lill-Gunn Kivijervi, prosjektansvarlig  
Møtedato:  12. og 13. desember 2018 

Nye Hammerfest sykehus (NHS) – Forprosjekt – løypemelding 
optimalisering av areal 
 
Forprosjektet for nye Hammerfest sykehus, har siden oppstarten i høst vært gjennom en 
optimaliseringsfase både med hensyn til innramming av funksjonalitet, arealer og 
økonomi. Denne saken er en løypemelding i forhold til optimalisering av areal, herunder  
behov for avklaring av valg av kjøkkenmodell, før prosjektet går inn i en økt 
detaljeringsgrad. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar «løypemelding optimalisering av areal i nye 

Hammerfest sykehus» til etterretning. 
2. Styret gir sin tilslutning til at det videre arbeidet gjennomføres etter følgende 

føringer: 
a. Videreføre arbeidet med integrerte arealer mellom Finnmarkssykehuset HF, 

Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 
universitet. 

b. Eksternt kjøkken i samarbeid med Hammerfest kommune, jfr. 
intensjonsavtale. 

c. Arealet må bearbeides slik at prosjektets kostnadsramme overholdes.  
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. NHS status 23.11.2018 
2. Dokument til medvirkningsgruppemøte 19.-20. november (situasjonsplan, 

skisser etc) 
3. Valg av kjøkkenmodell NHS vurdering medvirkningsgruppe 7 
4. Risikoanalyse eksternt kjøkken  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Sak: Nye Hammerfest sykehus – Forprosjekt – løypemelding 
optimalisering av areal 
  
Saksbehandler:  Lill-Gunn Kivijervi, prosjektansvarlig  
Møtedato: 12. og 13. desember 2018 

1. Sammendrag 

Framdriften i forprosjekt nye Hammerfest sykehus (NHS) er lagt opp med stegvis 
utvikling og avklaringer for å unngå merarbeid og potensielle endringer ved 
brukermedvirkning, tegningsendringer eller at de økonomiske forutsetninger ikke er 
tilstede sett opp mot mandatet for prosjektet. 
 
Entreprenør og prosjekteringsteamet har kalkulert tegningsgrunnlaget gjennom 3 
utkast E1-E3.  Kostnadsberegningen «E3» har ikke hensyntatt endringer som fremkom i 
medvirkningsgruppemøtene 19.-20. november. E3 tar heller ikke høyde for at 
fellesarealer skal deles mellom Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest kommune og 
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. En bearbeiding av kalkylen vil bli 
gjort i kostnadskalkyle 4 og 5 i forprosjektet. 
 
Optimaliseringsprosessen er gjennomført i nært samarbeid og åpenhet med brukerne. 
Det er levert 11 skisser fra entreprenøren og 3 kostnadskalkyler, men fortsatt er areal, 
arealkostnaden og prosjektkostnaden for høy.  
 
Skissene som foreligger er skisser som var utarbeidet til medvirkningsmøter 19. og 20. 
november. Skissene vil bearbeides videre. 

2. Bakgrunn 

Prosjektinnrammingen er et «nybrottsarbeid» ved at det legges opp til et tett samarbeid 
og integrerte arealer mellom tre parter i sykehusbygget.  
 
Reguleringsplanarbeidet går parallelt med forprosjektet, og det pågår 
konsekvensutredninger. Endelige reguleringsforutsetninger/plan, vil foreligge før 
forprosjektet. 
 
Arealet er redusert fra konseptfaserapporten, men ikke så mye som er nødvendig. 
Brukermedvirkningsmøtene som ble gjennomført 19.-20. november viste at brukerne 
ser muligheter for større sambruk mellom Hammerfest kommune (HK), Universitetet i 
Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) og Finnmarkssykehuset HF (FIN), noe som 
gir mulighet for lavere prosjektkostnad.  
 
Entreprenør og prosjekteringsteamet er ikke ferdig med sine kalkulasjoner etter 
brukermedvirkningsmøtet 19.-20. november 2018. Det er avholdt 7 overordet 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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tverrgående gruppe (OTG) møter hvor innspill og plassering av programmerte areal for 
Hammerfest kommune, UiT og Finnmarkssykehuset HF er hensyntatt. Det er avholdt 2 
møter med brukermedvirkningsgruppene hvor skisser med hensyn til nærhet og arealer 
ble gjennomgått. Det har i tillegg vært separate møter med alle tre parter, 
Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest kommune og UiT, i denne fasen. 

3. Saksvurdering 

Arealene er redusert sammenlignet med konseptfaserapporten, og inneholder 
underliggende oppsett på romnivå, tilpasset plasseringen i bygget. Det er i tillegg 
vurdert sambruksarealer internt hos de respektive avdelinger/brukere og også sambruk 
mellom henholdsvis Hammerfest kommune, UiT og Finnmarkssykehuset HF. Alle 
endringer som foreligger i tabellen nedenfor er ikke medtatt i siste kostnadskalkyle E3. 
Tabellen viser arealstatus pr. november 2018. Det gjøres nå en jobb med kvalitetssikring 
og videre bearbeiding av arealer og kalkyler. 
 

 
 
Programmert nettoareal for alle parter er pr. november totalt er 16998 m2. 
Sambruksarealene, omfang og eierskap av disse arealene er pr. november ikke endelig 
kvalitetssikret og fordelt. Endelig arealfordeling vil påvirke kostnadsfordelingen.  
Sykehusbygg HF ser muligheter for en ytterligere vurdering av enkelte areal som kan 
bearbeides, dette må skje i det videre arbeidet. 
 
Kostnadsramme og bærekraft 
I henhold til styresak 9/2018 pkt. 1, Styret merker seg kommentarene fra KSK rapporten 
vedrørende kostnadsramme og bærekraft. Styret ber om at disse områdene gis stor 
oppmerksomhet i forprosjektet. 
 
Det må gjøres ytterligere arbeid med hensyn til arealer og prosjektkostnadene. Brutto 
og nettoareal bearbeides videre. Areal og prosjektkostnad legges frem i neste 
løypemelding. 
 
 
  

Gruppe Funksjon
Areal fra HFP / 

Ramme

Programmert 

NHS
Rest NHS Arealramme UIT

Programmert 

UiT
Rest UIT

Arealramme 

HK

Programmert 

HK
Rest HK

Total 

Arealramme

Total 

Programmert

1 Sengeområder 2943 2753 190 31 -31 0 0 2943 2784

2 Undersøkelse og behandling 2508 1 971 538 69 -69 40 -40 2508 2080

3 Akutt 511 437 74 0 0 50 -50 511 487

4 Bilde 552 565 -13 0 0 10 -10 552 575

5 Opr 1629 1629 0 0 0 0 0 1629 1629

6 Service 961 1496 -535 0 0 25 -25 961 1521

7 kontor/adm 2813 2632,75 180 280 -280 194 -194 2813 3107

8 lab 275 395 -120 58 -58 0 0 275 453

9 Prehosp/ambulanse 417 417 0 0 417 0

10 UiT 2351 2067 284 0 2351 2067

11 Kommune 2625 2296 329 2625 2296

Totalt 12609 11878 731 2351 2505 -154 2625 2615 10 17585 16998

Arealoppsummering 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Optimalisering av skisseprosjekt pr. november 
Styret har i styresak 9/2018 bedt om at det iverksettes tiltak for å gjennomføre prosjekt 
NHS innenfor vedtatt ramme. Konseptet er betydelig endret fra konseptfasen. Hittil er 
følgende vurdert: 
 
Laboratorium 
Areal til laboratorium var i konseptfaserapporten beregnet lavt. Det ble i styrets vedtak i 
styresak 9/2018 pkt. 4 b) bedt om;  
Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt, herunder se på nødvendig tiltak for 
arealtilpasninger for laboratoriene og vurdere nye løsninger for laboratorium. 
 
Arealet til laboratorium er økt til 395 m2 i de nye arealplanene. Arealene til laboratoriet 
var beregnet for små i konseptfasen. 
 
Innplassering av sykehuset på tomten for å redusere fyllmassene 
Styret vedtok i styresak 9/2018 punkt 4 pkt. b) 
Å vurdere innplassering av sykehuset på tomten for å redusere fyllmassene. 
 
I foreliggende skisse er konseptet endret og hele skissen er snudd for å optimalisere 
innplassering på tomten. Plasseringen som ligger til grunn pr november krever minimal 
utfylling og dermed reduseres kostnader til fyllmasse. 
 
Styret vedtok i styresak 9/2018 punkt 4 pkt. f) 
Avklare konkrete rekkefølgebestemmelser forbundet med planarbeidet. 
 
Arbeidet med rekkefølgebestemmelsen pågår. 
 
Kjøkken 
I konseptfasen var det lagt til grunn kok/kjøl som prinsipp og eksternt 
produksjonskjøkken i samarbeid med Hammerfest kommune. Styret vedtok i styresak 
9/2018 punkt 4 pkt. d) 
Vurdere kost/nytte av eksternt/internt produksjonskjøkken.  
 
Medvirkningsgruppen har gjennom sitt arbeid gjort en vurdering av kok/kjøl-prinsippet 
og kok/server-prinsippet. Anbefalingen er at det i NHS sin kjøkkenløsning etableres 
kok/kjøl som prinsipp. Kok/kjøl er også i henhold til Helse Nord RHF sin hygieneplan. 
Gruppen anbefaler også internt produksjonskjøkken i NHS. I begrunnelsen fra 
medvirkningsgruppen er det lagt vekt på kvalitet, ernæring og leveringssikkerhet.  
 
Medvirkningsgruppen har i sin vurdering gjort beregninger av driftskostnader for å 
drifte kjøkken kun for NHS, og i samarbeid med Hammerfest kommune internt i 
sykehusbygget. I beregningene fremkommer at en samdrift er lønnsomt, og gir lavere 
kostpris pr. døgn enn å drifte hver for seg. I regnestykket vil kostdøgn i sykehuset bli kr 
173,00 pr. døgn (ekskl. kapitalkostnader). 
 
Et produksjonskjøkken i NHS krever arealer på 2-300 m2 i tillegg til skissert areal i 
konseptfasen.  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Samarbeid med Hammerfest kommune om kjøkken 
Finnmarkssykehuset HF og Hammerfest kommune har en intensjon om å samarbeide 
om funksjoner som er naturlig å samarbeide om, deriblant kjøkken og matproduksjon. 
Hammerfest kommune har i dag et godt og velfungerende kjøkken, hvor kapasiteten er 
større enn dagens produksjon. Pr. i dag produserer Hammerfest kommune mat til egne 
institusjoner etter kok-/kjølprinsippet med en gjennomsnittlig kostpris på kr 122,49 pr. 
døgn (inkl. kapitalkostnader og FDVU).  
 
Hammerfest kommune har i dag produksjonslokaler hvor det kan produseres mat til 
både Hammerfest kommune, Finnmarkssykehuset HF og etter hvert Kvalsund 
kommune. Dersom produksjonen skal utvides er produksjonskapasiteten tilstrekkelig, 
men frysekapasitet og garderobefasiliteter må utvides.  Hammerfest kommune har 
daglige transporter ut til sine institusjoner og til hjemmeboende. I følge samtaler med 
Hammerfest kommune har kommunen fokus på ernæring og kvalitet, og kommunen har 
ikke opplevd utfordringer knyttet til transport.  
 
Oppsummering kjøkken 
Beregninger som er gjort i saken viser at det både er bedriftsøkonomisk og 
samfunnsøkonomisk lønnsomt å samdrifte kjøkkentjenesten mellom 
Finnmarkssykehuset og Hammerfest kommune. Finnmarkssykehuset HF har god 
erfaring fra slikt samarbeid både i Alta, Porsanger og Tana. I Kirkenes har Sør-Varanger 
Storkjøkken AS levert mat til Sør-Varanger kommune siden april/mai, og skal levere til 
Kirkenes sykehus fra november. Med bakgrunn i denne vurderingen er det vanskelig å 
skulle forsvare en arealøkning i et prosjekt som må ta ned arealene betydelig.  
 
Styringsgruppen for bygge- og utviklingsprosjektene har anbefalt at det gjennomføres 
en ROS-analyse for kvalitet, leveringssikkerhet og beredskap. ROS-analysen ble 
gjennomført 27.11.2018 i samarbeid med Hammerfest kommune. ROS-analysen viser at 
risiko knyttet til kvalitet, leveringssikkerhet og beredskap med et eksternt 
produksjonskjøkken er lav.  
 
I denne fasen er det viktig å få avklaring på om NHS skal jobbe videre med et eksternt 
produksjonskjøkken, fordi det vil påvirke logistikken, arealer og funksjonsplasseringene 
til øvrige i bygget.  
 
Felles arealer – ikke fordelt økonomisk 
I denne fasen er det avdekket flere fellesarealer som ikke er fordelt økonomisk. Dette 
betyr at kostnaden for alle fellesarealer ligger inne i Finnmarkssykehuset HF sine 
arealer i kostnadskalkylene, derfor legges ikke kostnadskalkyler frem. I etterfølgende 
arealtabell er fellesarealer forsøkt fordelt, uten at disse er endelige.  
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/


 
 

 

 

Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr.  

Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 

9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no 

 
Fellesarealene skal gjennomgås med Hammerfest kommune og Norges arktiske 
universitet. Når disse arealene fordeles vil kostnaden for NHS gå ned, og tilsvarende vil 
arealene til Hammerfest kommune og UiT øke.  
 
Innspill som ikke er hensyntatt i denne fasen: 
Det har kommet innspill fra Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest kommune og UiT som 
ikke er hensyntatt i denne fasen. Fokus har vært arealoptimalisering i henhold til 
styrevedtak, jfr. Styresak 9/2018, dermed skal alle arealøkninger holdes utenfor når 
optimalisering er målet. Unntaket er laboratoriet. 
 

Felles arealer /Ikke fordelt økonomiskt NHS HK UiT

Møterom x x (7 stk)

Kantina x x x

Foaje x x x

Sentralbord x x x

Publikum WC x x x

Treningskjøkken Fys/ergo x x

Treningssal x x x

Garderobe til personell treningssal x x x

Garderobe tilhørende pasienter treningssal x x x

Sanserom Barnehab x x

Ergoterapirom Ergo x x

Undervisnings kjøkken (nærhet til LMS) x x

Garderober (kjeller) x x

Båre rom x x

Stille rom x x

Kjølerom(mors) x x

Tekniske arealer x x x

Renhold x x x

Varemottak x x x

Auditorie x x x

SIM rom x leie x

Vaskeri x x x

Forskningsarealer x x

Forskningslab x x

Bibliotek x? x

Pauserom Adm x x

NHS- UiT og HK

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Innspillene som har kommet gir en økning i arealer. I neste del av arbeidet frem mot 
levering av forprosjektrapporten vil innspillene vurderes. Prinsippet for å øke areal i 
enkelte områder, må nødvendigvis gi redusert areal andre steder. Dette vil skje i dialog 
med brukerne. De reelle areal og romfordeling vil bli avdekket i den nærmere 
detaljeringen av forprosjektet. 
 
Videre arbeid 
Styret vedtok i styresak 9/2018 punkt 4 pkt. e) Vurdere kost/nytte i forhold til 
kontorarealer til foretaksadministrasjon inne i nytt sykehus versus leie eksternt. 
 
Det er foreløpig ikke gjort vurderinger av kontorarealer. Det er nedsatt et arbeid for å 
fremskrive arealbehovet for kontorarealer både til klinisk personell og til 
foretaksadministrasjonen. Når framskrivningstall foreligger vil det gjøres en 
kost/nyttevurdering. 
 
Effektiviseringsgevinst (OU-arbeid) 
Styret er tilfreds med at det er sannsynliggjort en effektiviseringsgevinst på 30 MNOK i nytt 
sykehus.  
 
Arbeidet med effektiviseringsgevinst knyttet til nytt bygg pågår. Det arbeides godt med 
utviklingsarbeidet. Det har vært utfordrende å se mulige gevinstrealiseringer før 
skissene begynte å utkrystallisere seg i oktober.  
 
Intensjonsavtale mellom HK og FIN 
Styret ber om at samarbeidet med Hammerfest kommune knyttet til fellesarealer og 
parkeringshus avklares innen 15. april 2018.  
 

Innlevert ønsket arealer NHS HK UiT m2/ Bemerkning

Obssenger på  barnavd X 32m2

Obssenger på fødeavd X 32m2

Traumarom barn på barn avd X 30m2

BUP behandl kontor ønsker 13- fått 8 X fått 8

Student drevne senger x 2m2 per seng

Barnesenger (8) X framskrivning tilsier 6

Simuleringsrom X 20m2

Forskning og undervisning X x 77 m2 ++ ( satt UiT som eier av areal)

Barn isolat 3-4 X 16*4 + 12m2

Sengerom til dagbeh (barn) X ønske 2

Poliklinikkrom (GYN) X fått2 ønsker 5

Gasto poliklinikk X fått 1

LMS (treningskjøkken undervisning) X Smågrupper i opplæring

Spirometrirom (Barn) rommet er lagt til  generell poliklinikk

Datarom til e-lærning X 30m2

UB rom poliklinkk x 32m2 (ivaretas av NHS, skal dette tas av de 22 rom pt?

Samtale rom studenter (PHV) x 24m2

Overnattningssenger ( Leger i vakt) X 6*9m2

Rekreasjonsrom til vikar X

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset HF er enig i samarbeid knyttet til 
fellesarealer. Intensjonsavtalen er signert.  
 
Avklaring tomt 
Styret ber om at tomteerverv og eventuelt salg av eksisterende eiendom avklares i 
forprosjektfasen. Tomteerverv/-salg forutsettes innenfor den økonomiske rammen. Avtale 
med Hammerfest kommune må formaliseres.  
 
Både Finnmarkssykehuset og Hammerfest kommune engasjerer mekler for å gjøre 
verdivurdering av sine tomter. Finnmarkssykehuset HF planlegger styresak om salg av 
Hammerfest sykehus med tilliggende boliger innen mars 2019. Avtale om kjøp av tomta 
fra kommunen vil være klar innen april. 
 
Avtaler om leie av arealer UiT 
Finnmarkssykehuset HF har fått lånetilsagn for arealer til UiT på 200 MNOK.  

4. Risikovurdering 
 
Hva hvis prosjektet ikke tilpasses prosjektrammen? 
Fellesarealene er ikke fordelt og ikke fullt ut definert. Når dette gjøres minker risikoen 
for at prosjektet ikke tilpasses prosjektrammen. Arealkostnaden synes også for høy 
basert på erfaringstall. Det er derfor lite sannsynlig at prosjektkostnaden ikke tilpasses 
rammen. Dersom arealkostnad og arealet ikke optimaliseres, og prosjektkostnaden ikke 
blir tatt ned til 1,95 MRD vil konsekvensen bli alvorlig og Finnmarkssykehuset HF kan 
ikke gå i gang med bygging av nye Hammerfest sykehus. Risiko settes derfor til gul, altså 
middels risiko. 
 
Hva hvis Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø 
– Norges arktiske universitet ikke finner tilstrekkelelige fellesarealer? 
For å ta ned arealer i Finnmarkssykehuset HF sitt område, er Finnmarkssykehuset HF 
avhengig av at Hammerfest kommune og UiT ser nytten av samarbeid om arealer som 
teknisk areal, driftsareal, møterom, vestibyle, kantine osv. Det arbeides godt for å få til 
samhandling og samarbeid om areal. Alle parter bidrar og ønsker å bidra ytterligere. Det 
er derfor liten risiko for at det fellesarealer ikke optimaliseres. 
 
Hva hvis Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø 
– Norges arktiske universitet ikke blir enige om funksjonsplassering? 
For at prosjektet skal optimaliseres økonomisk er det viktig at bygget ikke deles opp i 
arealer som om man bygger 3 bygg, ett til Finnmarkssykehuset HF, ett til Hammerfest 
kommune og ett til UiT. For å få økonomisk effekt av hver m2 og også samspill og 
optimalisering i drift må arealene integreres i hverandre. 
 
Funksjonsplassering er gjennomgått i overordnet tverrgående gruppe (OTG) og i 
medvirkningsgrupper med de 3 partene. Alle parter er omforent om at integrerte 
arealer er nødvendig for å få til det unike prosjektet som NHS blir. Sannsynligheten for å 
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ikke bli enig er lav, konsekvensen kan imidlertid bli alvorlig dersom man ikke blir enig. 
Risikoen settes til middels, inntil funksjonsplassering er «landet». 
 
Hva hvis reguleringsarbeidet medfører at Finnmarkssykehuset HF må betale en 
meget høy tomtekostnad på grunn av rekkefølgebestemmelsene? 
Hammerfest kommune skal behandle finansiering av ny riksvei samt øvrige 
veiutbygginger i sentrum, medio desember. Finnmarkssykehuset HF ser ikke pt det som 
sannsynlig at tomtekostnaden blir urimelig høy som følge av dette.  

5. Økonomi 

Prosjektkostnaden er kalkulert i tre ulike kalkyler E1-E3. Siste kostnadskalkyle baserer 
seg på skisser og arealprogram før siste medvirkningsgruppemøte 19.-20. november, og 
inneholder ikke fordeling av fellesarealer og heller ikke innspill som har kommet i 
medvirkningsgruppemøter. 
 
Det legges derfor ikke frem kostnadskalkyle i denne saken fordi det må gjøres et mer 
omfattende arbeid knyttet til både kvalitetssikring av areal, nye skisser, fellesarealer og 
arealkostnaden. 

6. Medbestemmelse og brukermedvirkning 

Arbeidet med forprosjektet gjennomført i nært samarbeid og åpenhet i OTG (overordnet 
tverrgående gruppe). Det er avholdt 7 OTG møter hvor innspill og plassering av 
programmerte areal for både Hammerfest kommune, Universitetet i Tromsø – Norges 
Arktiske Universitet og Finnmarkssykehuset HF er hensyntatt. Det er avholdt 2 møter 
med brukermedvirkningsgruppene hvor skisser med hensyn til nærhet og arealer ble 
gjennomgått. I medvirkningsgrupper deltar klinikktillitsvalgte og verneombud. I OTG 
deltar foretakstillitsvalgte og hovedverneombud. 
 
Denne saken drøftes i informasjons- og drøftingsmøte og FAMU 3. desember. Samme 
dato behandles saken i styringsgruppen for bygge- og utviklingsprosjekter. Her er 
Hammerfest kommune og UiT medlemmer. 

7. Direktørens vurdering  

Prosjektets arealkostnad og arealet til NHS er fortsatt høyt slik det fremgår av 
arealberegningene. Når fellesarealene er definert synes det som at dette kan endre seg. 
Det er positivt at prosjektet er i god og konstruktiv dialog med Hammerfest kommune 
og Universitetet i Tromsø om fellesarealer og funksjonsplassering. Det er 
administrerende direktør sin vurdering at dette gir gode muligheter for et godt 
samarbeid mellom de tre partene i prosjektet, Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest 
kommune og Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet, om fremtidig drift. 
Kostnadsrammen på 1,950 MRD for nye Hammerfest sykehus må imidlertid overholdes 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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for at Finnmarkssykehuset HF skal ha bærekraft til å gjennomføre investeringen. 
Samarbeid mellom de tre partene om fellesarealer må prioriteres i det videre arbeidet. 

Vedlegg 
1. NHS status 23.11.2018 
2. Dokument til medvirkningsgruppemøte 19.-20. november (situasjonsplan, 

skisser etc) 
3. Valg av kjøkkenmodell NHS vurdering medvirkningsgruppe 7 
4. Risikoanalyse eksternt kjøkken 
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NHS Nye Hammerfest sykehus på Rossmolla 

Status forprosjekt, - Utfordringer og muligheter 

Forprosjektet for Nye Hammerfest sykehus, har siden oppstarten i høst vært gjennom en 
optimaliseringsfase både med hensyn til innramming av funksjonalitet, byggbarhet og økonomi. 
 
Dette notatet er ment som en løypemelding på status før prosjektet går inn i en økt detaljeringsgrad. 
 
Framdriften i forprosjektet er lagt opp med stegvis utvikling og avklaringer for å unngå merarbeid og 
potensielle endringer ved brukermedvirkning, tegningsendringer eller at de økonomiske 
forutsetninger ikke er tilstede sett opp mot mandatet for prosjektet. 
 
I tillegg er det lagt opp til en planprosess som går parallelt med forprosjektet. Planprogrammet er 
godkjent etter lovpålagt offentlig høringsprosess. Reguleringsarbeidet pågår med 
konsekvensutredninger. Aktuell ny riksveitrase kan gi utfordringer både til eksisterende bebyggelse 
samt antall avkjøringer og tilkomst til Nye Hammerfest sykehus. Dette er nå forsøkt hensyntatt. 
Endelige reguleringsforutsetninger/ plan, vil foreligge før forprosjektet er ferdig. 
 
Med bakgrunn i forslag til plassering av bygget på tomta og funksjonsplasseringer fordelt på ulike 
etasjer, har entreprenør og prosjekteringsteamet kalkulert tegningsgrunnlaget. 
Fotavtrykket og etasjeplanene med de respektive funksjoner, er videreført fra nærhetsdiagrammene i 
konseptfasen. Prosjektet har fått en komprimert og rasjonell logistikk. 
 
Optimaliseringsprosessen er utviklet i nært samarbeid og åpenhet overfor OTG (overordnet 
tverrgående gruppe). 
Det er avholdt 7 OTG møter siden oppstarten av forprosjekt. Innspill og plassering av programmerte 
areal for både Hammerfest kommune (HK), Det arktiske universitet (UiT) og Finnmarkssykehuset (FIN 
HF) er diskutert og kommet frem til gode kompromisser hvor det kunne blitt utfordringer. 



   

 Notat 2 av 3 

 Vår dato Vår referanse 

 Dokdato Doknr 
 
 
Foreliggende layout pr 28.11.18 er forankret og et resultat av en komplett brukergjennomgang og 
kvalitetssikring av medvirkningsgruppene i dagene 19. og 20.11.18. 
 

 Arealer og funksjonalitet  

Arealene som er lagt til grunn i kostnadskalkylen, inneholder underliggende oppsett på romnivå, 
tilpasset plasseringen i bygget. Det er i tillegg vurdert sambruksarealer internt hos de respektive 
avdelinger/ brukere og også sambruk mellom hhv HK, UiT og FIN HF. 
Sambruksarealene, omfang og eierskap av disse arealene er pt ikke endelig fordelt. Dette kan og vil, 
påvirke kostnadsfordelingen hos den enkelte. 
Brukermedvirkningen i de ulike medvirkningsgruppene og OTG mtp dimensjoneringsforutsetningene i 
framskrivningsgrunnlaget har vært konstruktiv. Som følge av medvirkningen, er arealene bearbeidet 
og redusert ift opprinnelig programmert areal. 
Sykehusbygg ser muligheter for en ytterligere vurdering av enkelte areal som kan bearbeides, jfr 
vedlegg. 
De ulike etasjeplaner viser nærhet og innplassering av funksjoner hensyntatt både horisontal og 
vertikal logistikk. Etasjeplanene er forankret og har eierskap hos prosjektorganisasjonene i HK, UiT og 
FIN HF. Tilsvarende gjennomgang og aksept er gitt i medvirkningsgruppene. 
 
Arealtabell som viser de respektive arealer må forankres kontraktuelt mellom partene før endelig 
kostnadsoppsett på forprosjekt foreligger. Intensjonsavtalen mellom HK og FIN HF tilkjennegir en 
ambisjon om at dette er avklart innen februar -19. 
 
Prosjektet og layout som den foreligger pr 28.11.18, har ikke endret forutsetningene fra konseptfasen 
på forsyningskjede mat. Produksjonskjøkkenet er forutsatt eksternt, dog med mottakslager for 
prinsippet kok/ kjøl/ porsjon samt tørrvarelager som understøtter avdelingsvise anretningskjøkken. 
Skal produksjonskjøkkenet innplasseres i prosjektet, vil dette endre logistikk og funksjonsplassering 
av øvrige funksjoner i kjeller, da det er begrenset tilgang på lys fra utsiden. Da fellesprosjektet 
mellom partene tilsier felles kjøkken/ kostdøgnsproduksjon, er det på nåværende, vanskelig å 
dimensjonere og kostnadsberegne størrelse og omfang av produksjonsutstyr. Dette bør i så fall 
vurderes ut ifra produksjonsprinsipp/ lagerkapasitet/ holdbarhet og behovet for ytterligere 
produksjonskapasitet i Hammerfest, evt nedleggelse av eksisterende kjøkken hos Hammerfest 
kommune. Det er gjort et stort og godt utredningsarbeid i medvirkningsgruppe 7, som underbygger 
kok/kjøl prinsippet. Øvrig konklusjon fra gruppen, legger til grunn egenproduksjon i FIN HF. 
Arealet vil øke tilsvarende produksjons-, kjølelinje- og lagerarealet, da anretningskjøkken lå til grunn i 
konseptfasen, i størrelsesorden 2-300m2. I tillegg kommer utstyrsanskaffelsen, da dagens 
produksjonsutstyr hos HK forventes ikke å kunne gjenbrukes. 
Ut ifra prosjektets økonomi og arealstørrelse, vil SB opprettholde prinsippet med ekternt 
produksjonskjøkken, forutsatt at driftsøkonomien kan forsvares. 
Overordnet struktur på varelogistikk i kjeller, legger til grunn et felles mottaksapparat. 
Omfang og framskrivning av kontorbehov ut over dagens situasjon er under utredning i et eget 
pilotprosjekt hos Sykehusbygg. Layout av 4 etasje er ikke endelig og har ikke hensyntatt 
framskrivningen. 
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Apotekleveranser og konsekvenser ifm innføringen av lukket legemiddelsløyfe i 2019 er ikke avdekket 
endelig hverken med hensyn til medisinrom, kabinett eller cytostatikaproduksjon og 
medisinhåndtering. 
 

Kalkyle/ Kostnader 
Kalkylegrunnlaget (E3), har lagt til grunn skisser og arealer pr 14.11.18. Etter brukermøtene og OTG 
20.11.18, har arealene gått ytterligere ned, jfr vedlagte tabell. Arealene som er kalkulert er totalt 
18.399m2 netto. 
Arealene netto er pt hhv: 
 
FIN HF:  11.878m2 
UiT:      2.505m2 
HK:      2.615m2 
Totalt  16.998m2, en reduksjon på 1401m2 fra 14.11.19. 
 
Tekniske arealer er fordelt i arealskjemaet, men fellesarealer, kantine etc ligger pt på FIN HF sitt 
nettoprogram. Vedlagte tabell viser oversikt på fellesarealer som ikke er fordelt. Dette blir 
kvalitetssikret 26.11.18.  
B/N faktor fremkommer i størrelsesorden på ca 1,9 avhengig av utregningsmåte, jfr kostnadstabell. 
Kostnadsutviklingen pr m2 har gått ned siden E2, med ca 2.500kr/m2(i totaltabellen). Sykehusbygg 
ser ett ytterligere potensial til optimalisering ved en kostnadsnedbrytning og faktisk bruk av en 
utarbeidet BIM modell ved kalkulasjonen. Modellen foreligger ila uke 48 og vil bli benyttet som 
underlag ved neste kalkyle. 
Omfang, ambisjonsnivå og finansiering av IKT hos de ulike brukere og felles for prosjektet, vil bli 
avdekket i det videre forløp. 
Ut ifra kalkyletabellen kan det se ut som om det er mulig å komme innenfor de vedtatte rammer for 
de ulike aktørene i prosjektet.  
Fordeling av administrative gjennomføringskostnader vil også bli splittet ved neste kalkyle. 
  

Formalia/ avtaleverk 
Forprosjektet har forholdt seg til, og utviklet arealene i samsvar med intensjonene mellom partene 
gitt i konseptrapporten. I tillegg har UiT fått avklart muligheter og forutsetninger for å delta inn i 
prosjektet. Arealene er konkretisert i arealtabeller både med hensyn til de respektive behov og 
potensiale for sambruk. 
Intensjonsavtalen mellom HK og FIN HF har ambisjon om et avtaleverk mellom partene i løpet av 
januar/ februar -19. UiT som skal leie arealer til FIN HF må ha samme forankringsgrunnlag mellom UiT 
og FIN HF. 
Prosjektets eierskap, fordeling av sambruksarealer og driftsforutsetninger kan virke komplekst. 
Samtidig er dette prosjektet unikt og danner grunnlag for en samarbeidsform for framtiden. 
Det er viktig at partene blir enige på et tidlig tidspunkt for å gi føringer for sluttproduktet i 
forprosjekt. 
 
Vedlegg:  
Dokument til medvirkningsgruppemøte 19-20 november (situasjonsplan, skisser etc) 
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Sak: Valg av kjøkkenmodell - vurdering av medvirkningsgruppe 7 
Saksbehandler: Lars Bjørn Mehus 
Møte: 12.11.18, Styringsgruppemøte bygge- og utviklingsprosjekter i Finnmarkssykehuset 
HF

  

 

1. Formål/Sammendrag 
Saken gjelder valg av modell/løsning for kjøkken i Nye Hammerfest Sykehus i et 
effektiviseringsgevinstperspektiv 2017-2024. 
Arbeidet er utført etter mandat fra senterledelse service, drift og eiendom, i 
medvirkningsgruppe 7, MvGr 7 OU-NHS. 
 
To ulike løsninger er vurdert, basert på to ulike prinsipper, beskrevet i tre alternative 
løsninger: 
-kok/kjøl med levering fra Hammerfest kommune, mottakskjøkken. 
-maten produseres i vårt eget kjøkken, etter prinsippet kok/server, dagens modell. 
-maten produseres i eget kjøkken, etter prinsippet kok/kjøl. 
 
Valg av modell vil være avgjørende i forprosjektfasen når kjøkkenløsning skal 
tegnes/plasseres inn i Nye Hammerfest Sykehus. Kantinedriften er ikke tatt med i denne 
vurderingen. I underlagsmaterialet (GAP-analyse) til innstillingen er det imidlertid gjort 
en grundig utgreing om kantinedriften i dag, de behov den møter og den fleksibilitet og 
mulighet den gir i forhold til miljø, trivsel og beredskap. Kantine vurderes ikke å ha 
betydning for valg kjøkkenmodell. 
 
Gruppen har kommet fram til en samstemmig tilrådning. 
-Nye Hammerfest Sykehus skal vi ha sitt eget kjøkken. 
-Kjøkkenet produserer etter prinsippet kok/kjøl.  
-Det fjerde måltidet innføres. 

2. Bakgrunn 
I behandling av styresak 9/2018 ble Konseptfaserapporten for Nye Hammerfest 
Sykehus godkjent, og vi går videre med Forprosjektet. I vedtakets punkt 6 og 7 ble det 
gitt en bestilling til organisasjonen å vise en effektiviseringsgevinst på 30 MNOK i nytt 
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sykehus med bakgrunn i det som ble lagt til grunn i konseptfaserapporten. Det ble gitt 
en frist for dette til 15. oktober 2018. 
 
En forutsetning for bærekraft i Nye Hammerfest Sykehus er at det i det nye sykehuset 
lar seg gjøre å løse sykehusets oppgaver på en mer effektiv måte og med reduserte 
behandlingskostnader, enn i det gamle sykehuset.  
 
De forslag som organisasjonen fremmer forutsetter at de bygningsmessige løsninger 
som velges gir rom for å løse oppgavene slik som det er lagt til grunn for at 
effektiviseringsgevinsten kan oppnås. Gruppen har ikke drøftet hvorvidt kjøkkenet har 
beliggenhet fysisk inne i sykehusbygget, eller om det kan være et frittstående bygg 
umiddelbart tilknyttet sykehusbygget. 

3. Saksvurdering/analyse 
Ulike modeller for drift av kjøkken i det som skal bli Nye Hammerfest Sykehus er 
vurdert.  
I dagens Klinikk Hammerfest drifter vi selv kjøkkenet og produserer etter prinsippet 
kok/server. Pasientenes behov og kjøkkenets faglige utvikling har bidratt til at 
pasientene tilbys et kvalitetsmessig høyverdig måltid individuelt tilpasset i forhold til 
medisinsk tilstand, etnisk- og religiøs tilhørighet. Vi har kontroll med porsjonering og 
har dermed også mulighet til å begrense svinn mest mulig. Kjøkkenet kan på kort varsel 
stille opp med tilpasset meny og levering om situasjonen for pasienter og pårørende 
krever det. Med pasienten i fokus og aktiv forsyning representerer dette en helhetlig 
løsning som ivaretar pasientens behov, reduserer belastningen på det ytre miljø, og 
ivaretar ønsket om riktig porsjonert mat til rett pasient med rett ressursinnsats. Det 
fjerde måltid er ikke innført ennå.  
 
Produksjonsmetoden kok/kjøl sikrer kvalitet og hygiene, gir god forutsigbarhet i 
produksjonen, og reduserer sårbarhet ved uventet og planlagt fravær. Behovet for 
vikarer og overtid vil gå ned. Vi vil ikke ha behov for personale på arbeide i helger og på 
rød-dager. Totalt vil dette gi økonomiske besparelser sammenlignet med kok/server. 
Dette vil være en styrke både for fagutvikling og arbeidsmiljø, og gi enda bedre kontroll 
på økonomi. I tillegg vil et kjøkken etter prinsippet kok/kjøl også gi mulighet for å levere 
eksternt, og dermed bidra til redusert kuvertpris inn i sykehuset. Dersom dette skal bli 
mulig gjør gruppen oppmerksom på behovet for å dimensjonere på ulike lager og 
distribusjon i forhold til dette.  
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Når det etter å ha vært en gjennomgående prosess i kjøkkenet for å finne optimal 
løsning for Nye Hammerfest Sykehus, ser vi at dette også er sammenfallende med den 
anbefaling som ligger i Helse Nord RHF sin smittevernplan 2016-2020, side 10: 
«Buffetservering Helse Nords Kvalitetsstrategi 2016-2020 sier at pasienthender ikke 
skal berøre felles mat. Bortsett fra NLSH har alle sykehus i Helse Nord buffetservering 
hvor pasientene forsyner seg selv. Dette er en utfordring med tanke på å forebygge 
smitte av for eks. resistente bakterier via hender og utstyr.»   
 
I forslagene gruppen har hatt oppe til diskusjon har vi ikke tatt hensyn til andre fordeler 
som ligger i at det i dag er sykehuset selv som står for både produksjon i eget kjøkken og 
driften av sykehusets kantine (det nevnes kort møtemat og andre kantinerelaterte 
salgsinntekter, ulike miljøtilbud). Kjøkkenløsning, personal, matvarelager og 
distribusjon har også betydning i et beredskapsperspektiv. Vi mener at dette er trygt 
ivaretatt ved at vi har eget kjøkken og personale med kort vei mellom bestiller-utfører 
og kommandovei innenfor egen organisasjon.  
                                       
Følgende modeller er vurdert: 
Enten rent «mottakskjøkken» for ekstern leverandør, eller at vi har eget 
produksjonskjøkken.  
-Gruppen anbefaler at vi beholder eget produksjonskjøkken i sykehuset.  
 
Videre er det vurdert hva slags produksjonsmetode vårt kjøkken skal benytte, 
kok/server eller kok/kjøl.  
-Gruppen anbefaler kok/kjøl som produksjonsmetode.  
 
Valg av løsning får betydning for hvordan distribusjonen i sengepostene skal ivaretas, og 
kan få budsjettmessige konsekvenser utenfor kjøkkenet. Det er i dagens Klinikk 
Hammerfest kjøkkenassistenter ansatt på enhetene. Videre må kantinedriften kartlegges 
med det for øye at vi får samlokalisering med Hammerfest kommune og Universitetet. 
 
Vi har på nåværende stadium i prosessen ikke hatt mulighet til å finne oversikt over 
eksakte kostnader knyttet til bygg og innredning av kjøkken i NHS ved valg av den ene 
eller andre modellen. Med bakgrunn i tilgjengelig informasjon og sammenligning av 
tilsvarende tall fra andre institusjonskjøkken, har gruppen forsøkt å belyse 
driftskostnader, fordeler og ulemper i et effektiviseringsgevinstperspektiv mellom de to 
modellene.  
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Etter innhenting av data fra Universitetssykehuset Nord-Norge, avd. Harstad sammen 
med befaring, Klinikk Kirkenes og Alta Nærsykehus har vi forsøkt å sortere ut 
ulikhetsvariablene slik at vi kan være ganske trygge på at vi faktisk sammenligner «epler 
med epler». Allikevel har det vist seg svært vanskelig å få full oversikt over hva som 
faktisk er inne i kostnadsbildet, og hvor/hvordan. De sammenlignende tallene må derfor 
leses med forbehold, se også vedlegg. 
 
Det kan synes som at de to modellene kok/server og kok/kjøl vil kreve tilnærmelsesvis 
tilsvarende arealer, unntatt om vi skal dimensjonere for ekstern levering i tillegg. Om 
kantinedrift og åpningstider må vi komme tilbake til. 

4. Risikovurdering 
 
Drøfting av de ulike alternativene har skjedd i GAP-skjema, se vedlegg. Her har det vært 
lagt særlig vekt på hvordan komme fra nåsituasjon til ny modell, og hvilke 
forutsetninger som må være på plass for de ulike alternativene.  
 
Styrker, svakheter, muligheter og trusler ved de ulike modeller spesielt kjøkkenets og 
kantinens betydning for arbeidsmiljø og trivsel for ansatte og pasienter er belyst i GAP-
skjema. Ved egen drift har man kontroll på utgifter og inntekter. Møtemat og salgstilbud 
i kjøkken og kantine blir ikke unødvendig fordyrende. Kantinetilbud for ansatte er et 
tilbud som man ønsker skal bli brukt. Blir prisene høye, blir kantinen ikke et tilbud 

 HF Kjøkken 2017  Kok/kjøl 
 Kok/kjøl med 

Hammerfest kommune 

Antall middager 30 000                                       30 000                             86 635                                        

Andel middager FIN 35 %

Inntekter

Varekostnader 3 726 195                                 2 640 000                       7 623 880                                  

Antall ansatte FIN 7,5                                             6,5                                    6,50                                            

Antall ansatte HK

Stillinger overført kommune 8,07                                            

Sum ansatte 7,5                                             6,5                                    14,57                                          

Lønnskostnader 6 558 336                                  

Kompensasjon kommune

Sum lønnskostnad 4 374 294                                 3 969 294                       6 558 336                                  

Andre driftskostnader 334 967                                    844 000                           844 000                                     

Sum 8 435 471                                 7 453 294                       15 026 216                                

Kostdøgn 281                                            248                                   173                                             
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lengere om et fåtall har mulighet til å handle. Årets store begivenhet har i alle år vært 
julelunsjen. Dette tilbudet blir fordyrende om det skal komme fra ekstern aktør.  
Mat er medisin. Tilgjengelighet og rask dialog mellom kjøkken og avdeling må være 
optimalt, da pasienter har kortere liggedøgn og utskiftingen og antallet svinger fra dag 
til dag. 
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5. Budsjett/finansiering 
 
 
Oppsummering av gevinstrealisering for kjøkken FIN - Hammerfest 

 
 

 
 
Når vi har vurdert effektiviseringsgevinst så er det gjort i forhold til kjøkken isolert. Det antall bemanning vi viser er hva vi vurderer som 
minste mulige bemanning ved vårt anbefalte forslag, gitt at alle forutsetninger oppfylles, og etter innkjøring av ny modell i Nye 
Hammerfest Sykehus. Full effektiviseringsgevinst vil ikke oppnås fra dag en, men mulig innen et år fra oppstart.

Modell
 Estimert budsjett 

kjøkken  
 Antall ansatte  Kostdøgnpris  Gevinstrealisering 

1. Kok/server m/estimert fjerde måltid 8 435 471                                 7,5                                    281                                             -

2. Kok/kjøl m/fjerde måltid 7 453 294                                 6,5                                    248                                             982 177                                                 

2.2 Kok/kjøl m/Hammerfest Kommune i sykehusbygg 5 857 267                                 6,5                                    195                                             2 578 204                                              

Kirkenes Storkjøkken (ekskl. husleie) 8,5                                    156                                             

UNN avdeling Harstad 12,3                                 172                                             

2. Kommentar gevinstrealisering

2.2 Kommentar gevinstrealisering

Kommentar Kirkenes Storkjøkken

1 stilling ift at turnus opphører + kveld/helg og helligdagstillegg + varekostnad ifm fjerde måltid

Skjønnsmessig fordeling av kostnader basert på %vis produksjonsmengde mellom sykehus og kommune. 

Kostverter dratt ut av bemanning for sammenlikningsgrunnlag (ref: Else M. Sæbo)
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6.  

 

 

 
  
 

Medbestemmelse og brukermedvirkning
Mandatet for Avdeling Service Drift og Eiendom ble behandlet i Styringsgruppemøtet 21. 
mars 2018 (21/2018). Det er siden behandlet i klinikkens samarbeidsfora (Sak 19,
25.april 2018). Enhetsleder har under arbeidet konsultert og orientert sine 
medarbeidere.
Brukermedvirkning fra pasientorganisasjonene skjer i dette tilfellet gjennom drøfting i 
egen avdeling og gjennom representasjon i Overordnet tverrfaglig gruppe (OTG).

Vedlegg
- GAP-skjema

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KJØKKEN/KANTINE:                                   

Arbeids-/ansvarsområde

Beskrivelse av arbeidsoppgaver og aktivitet Beskrivelse av nåsituasjon (generell beskrivelse) Antall ansatte nåsituasjon

Kostnader 

nåsituasjon

Beskrivelse ønsket løsning/organisering nytt bygg Antall ansatte ønsket løsning

Kostnader 

ønsket løsning Gap analyse (vurdering av ulikheter)

Gevinstrealisering (stillinger og 

NOK)

Konklusjon/anbefaling

Kjøkken Ansatte Kantina og kjøkken er sammen. Ved sykdom kan v i bruke personell slik at vi 

kan ha et tilbud i kantina. Men det går på bekostning av vedlikeholdsoppgaver. 

Vi får ikke gjort alt som er planlagt. 

 Totalt 6 1/2.  1 leder. 1 kokk til middag. 1 kokk til 

spesialkoster. 1 oppvask og produksjon. 2 1/2 

produksjon og vasking av kjøkken. Vi jobber 

turnus med arbeidshelg hver 3 helg. Er ikke full 

produksjon torsdag og fredag da det meste skal 

være gjort tidlig i uken. 

3 977 Faglærte kokker på kjøkkenet!! 1 leder og en nestleder på kjøkkenet. Dette 

for avlasting og p.g.a. merarbeid ved 

ansatte på flere plasser på sykehuset. 

Ansvar for kjøkkenpersonell, 

kantinepersonell og (kjøkkenass. ?) Leder 

jobber mandag til fredag. Det skal dekke 

flere skift p.g.a det 4 måltidet.  (Alternativt? 

Mandag,tirsdag,onsdag og torsdag er det 5 

på jobb og 1 på fri. Fredag er det 4 på jobb 

og 2 fri. Lørdag og søndag + helligdager er 

det 2 på jobb og 4 på fri.  Det må være 2 på 

jobb i helgene for ikke å sette oss i en veldig 

sårbar situasjon. 

Vi må være samme antallet som i dag på det nye sykehuset om middagen 

blir flyttet fra kl 12:00 til ca 16:00. . Kravet er faglærte kokker på kjøkkenet. 

Jo lengere middagen blir forskjøvet, jo flere ansatte må vi ha for å dekke 

dette. 

Vi har samme tilgjengeligheten som 

avdelingene har i dag. 

Anbefaler dagens måte og lage maten på! Det 

er kok/server metoden. Det kommer ukentlige 

tilbakemeldinger på hvor fantastisk god mat vi 

lager til pasientene som ligger inne på 

Hammerfest Sykehus.Det er flott å vite at det 

finnes et lyspunkt i hverdagen som pasientene 

kan glede seg over når de er inne til behandling 

hos oss.Er det noe som er vedt å ta med videre 

så er det alt som er positivt fra det gamle! La 

oss gjøre noe med myten om sykehusmat. La 

det vi gjør i dag bestå, så får vi bort den 

negative holdningen som noen sitter med når 

de hører ordet sykehusmat. P.g.a negative 

opplevelser på andre sykehus som ikke har 

kok/server. Mat er medisin

Oppvask Vi vasker opp 3 ganger om dagen til alle avdelingene.  Dette krever 2 personer, 

en i skitten og en i ren sone , p.g.a hygiene. Vi har ikke opptimalt skille mellom 

ren og skitten sone i dag. Vasker også alt som brukes av utstyr i løpet av en dag 

på jobb fra alle sammen på kjøkkenet og kantina. Hovedvask og vedlikehold av 

selve oppvaskmaskinen 1 gang i uka (tømming av vann og demontering).  

Helgejobben krever 3 stk. ! Kokk for middag og 

spesialkoster. 2 i oppvasken pga ren og skitten 

sone ved vasking. De vasker på kjøkkenet og 

forbereder til uken som kommer. De klargjør til 

kantina. Med salatbar forberedelser og påfyll av 

mat som kantina skal starte med på mandags 

morgen

Oppvask: Granulatmaskin til stålbakker. Forebyggende for slitasje. Man må ikke skrubbe 

kasseroller ol. Hettemaskin til vask av utstyr vi har brukt ila. dagen. Ingen oppvask fra 

avdelingene og kantinen. Bare vasking av eget brukt utstyr på kjøkkenet i.l.a dagen.

1 med hovedansvar for vaskingen. Ingen oppvask etter pasientenes måltider. Blir mer tid til matlaging og 

vedlikehold av eget kjøkkenlokalet. 

Renhold Vasking av gulv daglig. Tar tid pga feil fall ved alle sluker. Slukristene må være 

store alle plasser for vi bruker svabere på 40-60 cm bredde. Alle sluker er ikke 

tilfredstillinde i dag. Noen er på ca 25 x25 cm. Daglig og ukentlig vask og 

vedlikehold av kjøkken, ex: Hyller, skap, vindusposter,dører og utstyr som 

vacummaskiner, kjøler, kjøleskap mm.  Vasker ned alle arbeidstasjonen etter 

endt dag. Slukene i gulvet skrubbes og vaskes en gang i uka. Vi har lette 

aluminiumsrister i slukene. 

Lette vaskbare flater. Rett fall på gulvet som leder til slukene.  Skumannlegg til vasking av gulv 

og oppvaskmaskiner. Egen håndvask. God og stor vaskekum til å vaske store kasseroller og 

bakker som må spyler godt før det skal i oppvaskmaskinen. Vasketralle som gjør det enklerer og 

frakte vaskebøtten når vi går rundt og vasker. Alle slukrister må være i et lett matrialet. Da det 

skal løftes opp og bort når slukene skal vaskes 1 gang i uken. Slukene må være kledd i 

aluminium. 

Vaskingen blir enklere og fortere ferdig om alle forhold er på plass. Rett fall 

på sluk. God plass på gulvet og ingen trange kroker. Benker står på ben slik 

at vi får svaberen under for å ta med oss vannet. Arbeidsbenker i lett 

vaskbar matrial slik at det ikke blir hakk og danner bakterievekst. Stål. 

Kjølerom og kjøkkenet har mange flater som trenger ukentlig renhold. Vi må 

se viktigheten av hygienen på kjøkkenet og den tiden det tar.

Når arbeidet blir ferdig raskt og 

enkelt, går det ikke bort 

unødvendig tid. Blir bedre tid til 

selve produksjonen og 

avdelingenes bestillinger. Ved 

lettvindt renholdsflater, gir det 

helsemessig gevinst.

Vasking av et kjøkken er viktig. Er alt i lette 

vaskbare matrialer, blir det ikke brukt 

unødvendig mye tid. Og vi tilfredstiller 

Mattilsynet sine krav.

Produksjon og forbereding Forberede til middag etter ukentlige menyer. Håndtering og planlegging av 

rester til nytt bruk (lunsj). Rydder og setter på plass varer ved varelevering. 

Sortering av eksisterende varer slik at holdbarhetsdato blir ivaretatt. Dette 

forebygger svinn. Ved sesong bakes det kaker til spesialkost. Jul, påske, 

maidager ol. Produserer til kantinen. DIV. lunsjer, salatbar og bestillinger som 

møtemat. Renhold av eget produksjonslokalet.

 Produserer etter meny til alle måltider. Planlegger og lager møtemat etter bestillinger som 

kommer gjennom Clockwork og mailet til leder. Forberede lunsjer.  Vaske og vedlikeholde 

kjøkkenet med daglige og ukentlige gjøremål. De får ansvaret for og serve Clockwork 

bestillingene som kommer fra kantina.

Lik arbeidsmengde

Varebestilling Varebestillinger til fremtidig planlagt drift. Bestiller varer på faste dager fra 

leverandører som sykehusinnkjøp avtaler med. Har bestillingsfrister og 

forholde meg etter. Forandring hver 4 år. Bestiller etter menyer og etterspørsel 

fra avdelingene. Varer blir levert ukentlig. 

 Leder og NK tar varebestillinger. Bestiller etter meny og planlegt aktivitet. Varebestillinger blir 

vel gjort i Clockwork på nye Hammerfest sykehus. Med varer kommer håndtering av varene 

ved et mottak.

Bestillinger og regninger blir enklere med ny ordning er vel tanken. Kan ta 

bestillingen ute blant varene med nettbrett

Ved bærbar bestillingsmulighet 

(nettbrett) vil varebstillinger og 

betaling av regninger gå raskere. 

Mer effektivitet og sikrere når det kommer til 

rett pris på varer

Julelunsj Planlegging tar tid. Begynner en månede i forveien. Krever hele to uker 

m/klargjøring og varelevering inn til kjøkken. 2 hele dager med alle mann på 

jobb for produksjon dagene før lunsjen. Innebærer flere 100% i utgifter. Selve 

dagen leier jeg inn personell slik at vi er 10-11 stk på jobb fordelt på 3 vakter. 

10 Ønsker fortsatt julelunsj som et tilbud. Julegave fra klinikken i fremtiden. Det er det ansatte vil 

ha.

Kanskje flere i jobb, da det blir et større 

antall som kommer og spiser. Plusser på 

kommunen og UIT. Kjøkkenpersonell og 

kantinepersonell.

Krever lagringsplass til all maten som blir produsert til julelunsjen. Og rikelig 

med arbeidsplass/benk. Et fremtidig kjøkken må ikke bli for lite

Fornøyde ansatte! Fornøyde ansatte føler at de blir sett om de får 

dette tilbudet istedenfor julegave. Matrielle 

ting vil ingen ha. Det kjøper vi i dag selv :)

Varemotttak Planløsningen er dårlig. Skittne paller kjøres med pallegaffel gjennom hele 

kjøkkenet for å levere til fryserommet som er innerst. Trillekontainere er 

skittne ved levering. Blir levert inn på selve kjøkkenet. Mangler sluse inn til 

kjøkken. Varer kommer ukentlig og tar tid og rydde bort.

 Varer må ryddes av paller/kontainerer og settes på plass i hyller. Det må gjøres rotasjon på de 

varene som allerede står, slik at man unngår svinn. Dette tar tid men er lønnsomt og gjøre! Vi 

ønsker aktiv forsyning av varer ut fra kjøkkenet. Vi må ha lager, da avdelingene ikke har det. Vi 

får varer levert vær uke. Varemottaket må ikke gå gjennom kjøkkenet. Kjølerom ol. skiller 

varemottaket og kjøkkenet. Varer går inn på kjøl fra varemottaket, og hentes ut fra kjøkken 

siden. Kjølerom har dører i begge ender. Det må være mulig og få frysevarer kjørt rett inn på 

frysderom, da det ikke kan stå ute i gangen. Varer blir ikke pakket ut med en gang varer blir 

levert, da tidene for levering kan variere. Kjølerom må kunne låses på begge sider

Hygieneforskrifter blir overholdt. 

Planløsning Det er lange avstander på kjøkkenet. Vi mangler kjølerom. Flere varer med 

forskjellige temperaturkrav ligger på samme kjøle. Er fare for 

kryssforurensning der grønnsakerne ligger. Det er veldig fult i hyllene. Vi 

mangler tørrvarelager. Nå ligger varer ute på kjøkkenet med stor 

temperatursvingninger pga nærhet til oppvaskmaskinen som avgir varme. 

Kjøkkenet må moderniseres etter dagens karv og standar. Utstyr må ligge samlet slik at man kan 

hente og sette fra seg uten at man må bruke ekstra tid p.g.a avstander. Sluker der det er 

vanntilførsel ved benker også.  Ikke lange avstander.

Ved god planløsning og nærhet til det meste, vil tiden på jobb blir mer 

effektiv. 

Ved effektivisering når 

planløsningen er opptimal, tar det 

mindre tid når vi skal planlegge og 

hente varer, og renholdet blir også 

enklere. Riktig fall ved sluker går 

gulvvasken fortere. 



KJØKKEN/KANTINE:                                   

Arbeids-/ansvarsområde

Beskrivelse av arbeidsoppgaver og aktivitet Beskrivelse av nåsituasjon (generell beskrivelse) Antall ansatte nåsituasjon

Kostnader 

nåsituasjon

Beskrivelse ønsket løsning/organisering nytt bygg Antall ansatte ønsket løsning

Kostnader 

ønsket løsning Gap analyse (vurdering av ulikheter)

Gevinstrealisering (stillinger og 

NOK)

Konklusjon/anbefaling

Clockwork Clockwork blir ikke brukt slik det er tenkt. Listene fra avdelingene er 

ufullstendige nesten daglig. Det bærer preg av synsing av enkelte bestillere. 

Det mangler viktig informasjon om pasientens kost. Eller kosten til pasienten 

blir ikke bestilt i det hele tatt. Når det da hentes mat utenom listene, blir det 

mer arbeid for kjøkkenet. Leder på kjøkkenet må legge inn en bestilling for 

hver enkelt avdeling.Dette er tidskrevende og blir ikke gjort samme dag eller 

innen riktig måned. Dette gir feilaktige budsjettgrunnlag ved budsjettmøter 

månedlig.  Når noe blir glemt i bestillingene (som melk ol), kommer noen ned å 

henter det, uten at de bestiller det gjennom Clockwork først. Dette må også 

leder på kjøkkenet registrere gjennom Clockwork. Totalt er dette timesvis med 

arbeid, når man først setter av tid til jobben.  Diettkokken får merarbeid når 

det ringes ned om mat som pasienter ikke har fått pga at det ikke er bestilt. 

Diettmat tar gjerne lang tid å planlegge og forberede, da det meste er på frysa. 

1 Vi må ha 2 til 3 datamaskiner og nettbrett tilgjengelig på kjøkken/pauserom til de ansatte. Det 

er blitt endringer i arbeidshverdagen våre. Det er mange arbeidsoppgaver som nå skal gjøres på 

PC. Alt fra varebestillinger, interne bestillinger i Clockwork, varemottak, Kompetanseplaner, 

brannvernrunder, ecoline og Finnmarkssykehusets regelverk ligger på PC! Leder må ha egen PC 

og egent kontor i nærhet til kjøkkenet. Clockwork: Alle skal bestille gjennom Clockwork! Ingen 

varer blir utlevert fra kjøkken uten at det er bestilt på forhånd. Om noen må ha noe som de har 

glemt å bestille, må det bestilles gjennom clockwork igjen. Ingen får varer før det er registrert i 

Clockwork først.  Det må være frister for bestilling å forholde seg til, før varer kan hentes 

samme dag / eller bringes av portør til faste tider. Dette gjelder den listen som inneholder 

hoved bestillingen.  Antall bespisninger til julelunsjen skal gjøres på egen bestilling gjennom 

Clockwork fra hver avdeling. Dette burde balastes på arten til julegaver til de ansatte. 

Alle ansatte må ha Clockwork tilgang og 

kunnskap.

Clockwork blir innskjerpet på det gamle sykehuset, da er den innkjørt når vi 

kommer inn i det nye sykehsuet. ALLE skal bestille varer gjennom 

Clockwork. Møtemat blir en del av Clockwork med tiden. Starter i det små 

med enkelte ting som kaffe og te. Innkjøring av når en bestilling skal være 

inne på kjøkkenet blir også innkjørt i det gamle sykehuset først. Informasjon 

om bestillingsfrister må dukke opp i Clockwork som en påminning når du 

logger inn. Ønsker ikke at Clockwork listene skal komme ut i papirform slik 

de gjør i dag. Fra en avdeling kan vi få 2-4 stk  A4 sider. Dette er ikke 

miljøgevinst. Bestillinger som blir sendt til kjøkken skal komme rett inn på et 

nettbrett. Derfra kan du hente listen og gjøre endringer mens du plukker 

varene klare. Når du er ferdig med en liste, kan du registrere den med det 

samme, slik at avdelingen blir belastet samme dag. Listen legger seg i 

mappen "ferdige lister" og en ny liste kommer opp og er klar for 

ferdigstilling. Dette blir tidsbesparende. I dag henter vi listen ut i papirform. 

Registrere med en penn når varen er plukket. Gjør endringer på arket om 

antallet må forandres og haker av når listen er ferdig pakket.  Samler flere 

lister og setter oss forran PCn, logger inn som bruker i Clockwork, henter ut 

en liste av gangen og gjør en registrering av den. Konterer listen uten 

endring, eller endrer linje for linje om listen ikke stempte. Dette tar tid. Vi 

gjør dette mellokm andre oppgaver.

Det blir tidsbesparende når 

Clockwork fungerer som vi ansatte 

ønsker. 

Det blir bedre oversikt over eget forbruk når 

alt er i Clockwork. Effektivisering er en 

forutsettning i det nye sykehuset. Da er utstyr 

som gjør arbeidet kjapperer viktig.

Ventilasjon Ventilasjonen er dårlig. Den stopper å virke innimellom. Det er ikke avtrekk på 

alle kokepunkter. 

Etter dagens standar i 2024. Avtrekk ved alle koke -og damppunkter. Må være muligheter for 

aircondition på nytt sykehus. Da det ikke er lov til og åpne vinduer på kjøkkenet. 

De ansatte holder seg friske og må 

ikke gå hjem for at de ikke er i form 

p.g.a hodepine o.l. når lufta på jobb 

ikke er opptimal.

vil gi gode arbeidsforhold og fornøyde ansatte

Arbeidstid 06:30 - 14:06 alle dager. Vi håper at vi kan betjene et måltid til på like mange timer som før. Men at arbeidstiden blir 

forskjøvet slik: 07:30 - 15:06. Dette kan ikke realiseres om middagen blir ønsket servert etter kl 

16:00.

Det er viktig med faglærte på kjøkkenet. Maten blir hentet kl 15:00 og kjørt 

opp til avdeling slik at det er klart for servering kl 16:00 

Tilgangen som avdelingene får ved 

at vi er på jobb til kl 15, blir bra for 

pasientene, om noe skulle trenges 

fra kjøkkenet.

Utstyr Arbeidsbenker i stål. Noen har ikke heve senkemulighet. Belastende for rygg og 

armer. Blir feil arbeidsstilling for noen. Vi har mange traller og det er et viktig 

redskap for å forflytte varer. Flere kjøleskap og fryseskap er nært 

arbeidsstasjonene for lett tilgjengelighet for produkter som blir brukt ofte. Vi 

har to kokestasjoner med tilhørende arbeidsbenk. Vann lett tilgjengelig ved en 

kokestasjon. Dette er bra for da slipper vi og bære vann til kasseroller og annet. 

Vi har gode hyller til alle varene vi har, både på kjølerom og fryserom.  1 

Vaskeslange punkt og 1 skumanlegg.

Utstyr: Heve og senke benker p.g.a. rett arbeidsstilling til hver enkelt ansatt. Pauserom med 

arbeidsstasjoner til PC. 2-3 conveksenovner. 1 stor stekepanne. 1steamkjele på ca 60L og 2 

steamkjeler på ca 90L. Må kunne nedkjøle maten i dem. Vi trenger oppvaskmaskiner. 1 

granuldisk og en hetteoppvaskmaskin. Vi må ha mange traller for vareforflytting. Vi trenger 

disse lagrene: Egen grønnsakskjøle. Temperaturkrav 6-7 grader. Melkekjøle, temperatur krav 4 

grader ( til pålegg,ost ol.). Tørrvarelager. Kjøle for kjøtt. Kjøle for fisk. De brukes også som 

tinekjøle fra frysa ( krav 4 grader). Ett stort fryselager til grønnsaker, brødmat, kjøtt og fisk, 

kaker, dietter, lunsjer ol. Eller 2 mindre. Alle kjølerommene skal være et skille mellom 

varemottak og kjøkken. Ingen skittne paller og traller skal inn på kjøkken.  Ingen kjøle/fryserom 

burde være mindre enn dagens m2.. Totalt har vi 38,83 m2 med kjølerom. grønnsakskjøle er på 

11,16 m2. melkekjøla er på 16,84 m2.   Fryserommet er på 30,77 m2. Vognkjølen er på 10,83 

m2. (Den blir brukt som mellomstasjon slik at varer kan hentes og koppetraller kan settes fra  

seg når det passer for avdelingene. Det er stengt inn til kjøkkenet, men åpen ut til de ansatte 

etter at vi er dratt hjem).Kan bli tørrvarelager. Alle kjøle og fyserom må kunne låses, slik at 

ingen uvedkommende kommer inn på kjøkkenet eller lager. Vi må ha plass til et eget kriselager 

som gjør at vi kan klare oss i 1-2 uker uten levering fra div. leverandører. Dette p.g.a. vår 

beliggenhet, stengte veier i store deler av året. Det kommer til slutt ann på hvor kjøkkenet skal 

ligge. Det må være en plass og sette middagsvognene slik at portør henter og levere etter at 

kjøkken er dratt hjem. Det må være utfor kjøkkenet og ha strømpunkter.

Korte avstander og rette løsninger 

for et fremtidig kjøkken gir 

gevinstrealisering. Hvordan dette 

skal se ut vet vi ikke.

Et kjøkken for fremtiden vet vi ikke hvordan 

skal se ut. Det viktigste er at alt som andre 

kjøkken har, må med i vårt. Sikkert mange ting 

som ikke er nevnt hær. Jeg kjenner bare det 

kjøkkenet vi har i dag. Har ingen andre 

referanser å se til.Mattilsynets krav for 

kjøkken, kjølerom o.l MÅ settes først. Kravene 

for 2024 vil være noe annet enn i dag.

Måltider Frokost kl 08:00. Middag kl 12:00. Kvelds kl 18:00. Vi lager middag til pasienter 

og kantina. Spesialkost lages hver dag til pasienter med div. sykdom og livsyn. 

Diabetikere, allergikere, muslimer,vegeterianere og veganere er noen 

eksempler.  Forbereder fokost til dagen etter. Kvelds lages samme dag. 

Håndterer og utleverer varer bestilt gjennom Clockwork. Dette betjener 

frokost og kvelds med pålegg og brød o.l.

Det må bestilles pålegg, melk o.l gjennom Clockwork. Dette er til dagens kvelds, og skal være 

nok slik at det blir nok til frokosten dagen etter.  Det blir selvforsyning under frokosten. Om 

noen har andre ønsker til frokost, blir dette betjent av kjøkkenvert på stedet for rask servering. 

Gjennom Clockwork skal det bestilles fullstendige lister med hvor mange som skal ha lunjs og 

middag den aktuelle dagen. Lunsj kan være varmretter og kalde retter.

Totalt på kjøkken 6 uten leder, men 

inkluderer NK.  P.g.a. turnus, er det noen 

som har fri i helger og ukedager. Eksempel 

på arbeidstid: 07:30 - 15:06

Viktig at det blir kortere tid mellom måltidene. Ca 4 timer. Fra dagens middag 

kl 12:00 til kvelds er for lang tid å gå uten et måltid.

Passienter får kortere liggedøgn om 

de får rett kost når de er inne. 

Det 4 måltid må inn i den nye planen. Ved at 

arbeidstiden blir flyttet kan vi klare å betjene et 

måltid til med det samme antall ansatte som vi 

har i dag på kjøkkenet. 

Garderobe Vi har garderober rund på forskjellige plasser på sykehuset. Noen har nede i 

kjelleren. Vi har et skap hvor vi har rene arbeidsklær hengende sammen med 

våre private klær. 

Krav fra mattilsynet om egne garderober til kjøkkenpersonell. Intigrert/umiddelbar nærhet til 

kjøkkenet. Det skal være en herregarderobe og en damegarderobe med toalett og dusj.To skap 

til hver ansatt. Ett skap til arbeidsklær og ett skap til privatklær! Sluse inn til kjøkken? 

Vi går ikke ut med våre kokkeklær gjennom hele sykehuset som vi gjør i dag. 

Hygienisk må dette prioriteres. Mattilsynet har krevd dette også i dagens 

sykehus.

Vi tilfredstiller regelverket

Generelt har vi i alle oppgaver mye fysisk tungt arbeid som fører til belastningsskader over tid.  Tunge løft flere ganger daglig ved vareflytting/pakking. Noe skal plaseres/hentes oppe i høyden og under benker. Mye statisk arbeid. Mye gjenntakelser i arbeidsoppgaver. Vi har rullering på arbeidsoppgaver for å gi et avbrekk innimellom. Har stadig folk på tilrettelegging. Dette gir merarbeid for de som ikke har det. Som igjen kan slite ut de friske over tid. Ønsker folk i jobb, så tilrettelegginge er i fokus så lenge det lar seg gjøre. Men det er en vanskelig arbeidsplass for det. 

Tilhørighet til kantina kan være nyttig ved tilrettelegging i fremtiden. Det kommer ann på hva det gjelder og hvordan kantina drives i fremtiden.     Alt som er notert ned i dette skrivet er sett ut fra at kjøkkenet er i samme bygg som resten av sykehuset. Blir vi i et annet bygg på sykehustomten, må mye av arbeidet gjøres om? Kjøkkenet går årlig med et solidt overskudd. Skal vi måtte kjøpe alle våre tjenester blir det ikke Sykehuset som får overskuddet som er i dag.  Da blir det bare utgifter.



KJØKKEN/KANTINE:                                   

Arbeids-/ansvarsområde

Beskrivelse av arbeidsoppgaver og aktivitet Beskrivelse av nåsituasjon (generell beskrivelse) Antall ansatte nåsituasjon

Kostnader 

nåsituasjon

Beskrivelse ønsket løsning/organisering nytt bygg Antall ansatte ønsket løsning

Kostnader 

ønsket løsning Gap analyse (vurdering av ulikheter)

Gevinstrealisering (stillinger og 

NOK)

Konklusjon/anbefaling

Kokk og Diettkokk Lager middagen etter menyen. Tar ut det som trengs fra frysa til middagene 

som kommer.  Dietten planlegger tidlig på dagen hva som må gjøres av 

forberedelser til dagens diettmatbehov. Dette planlegges ut fra Clockwork 

listen som avdelingene har sendt ned til kjøkkenet. Da må man ta ut fra frysa 

det man trenger eller sende Budet ut for å handle om vi mangler noe. Kokk og 

diettkokk har god dialog, slik at maten som blir sendt opp fra kjøkken til 

avdeling stemmer slik som det er bestilt. De holder orden og vasker på sine 

stasjoner. Vasker gulvet daglig etter at middagen er sendt opp. Kokken lager 

middag slik at kantina har å selge. Da har vi også ekstra om avdelingene får inn 

flere pasienter i.l.a dagen. Dietten pakker varer som avdelingene har bestilt 

gjennom Clockwork (ost, melk...).  Kokk og diett er med på oppvasken når 

oppvasken kommer ned fra avdelingene etter middag. Middagsbakker og 

mugger skal vaskes i en egen maskin som krever en person. Diettkokken vasker 

matvognene som kommer ned og gjør de klar til neste utlevering til 

avdelingene. De gjør også klart det siste som skal sendes opp av kvelds til 

avdelingene. Totalt krever siste oppvask for dagen 4 stk.

2 stk. Det må være 1 kokk og 1 på dietten. Faglært! Med det 4 måltid i nytt sykehus, betjener de lunsj 

og middag daglig. Det blir behov også for å betjene mellommåltider til de som trenger dette.

2 Må lage et måltid som ikke er i dagen sykehus. 4 måltid Med faglærte kokker på kjøkkenet, er vi sikret 

faglig kunnskap slik at maten som serveres fra 

oss er næringsrik og god.

Kostverter på felles spisested pr etg. I dag har noen avdelinger kostvert. Noen har ikke. De bestiller div. varer som 

melk,ost opp til avdelingene

Kostvert på felles spisestue. De skal betjene alt fra froksot til kvelds. De sørger for at det er nok 

pålegg o.l slik at kvelds og frokosten er klar til pasientene. Lager eks. egg og bacon eller 

havregrøt om noen ønsker dette. Slik at maten blir servert direkte. Må være to skift på 100%. 

Fra frokost til kvelds er servert. Ønsker en god dialog mellom kostvert og kjøkken. 

2 daglig, fordelt på to skift. Kostvert på NHS skal være opplært og kurset slik at de har 

grunnkunnskapene inne for mat, servering og ernæring.

Alt handler om kunnskap Ved rett kost og ernæring kan kostvertene, kan 

kostvertene være til god hjelp for pasienter 

som skal komme å spise.

Dagens teknologi Vi har ingen teknologi i dag som gjør registreringsarbeid. Det gjelder 

registrering av temperaturer på kjølero/sakp, fryser ol. Dette gjøres manuelt i 

dag. Vi registrerer temperaturer på alle kjølerom/ kjøleenheter, fryser og 

oppvaskmaskiner. 

Alt skal registreres digitalt av seg selv inn til en styringsenhet. Temperaturer på kjøl, frys, 

varmeholding og oppvaskmaskiner skal automatisk registrere seg selv. Derfra vil det sendes ut 

varsel slik at teknisk avdeling får melding om temperaturforandringer. Dette skal gjelde på alle 

kjøl, frys, varmeholding og oppvaskmaskiner som er ment for mat. Om det er i kantina eller på 

postkjøkkenet. 

IK-Mat systemet og mattilsynet krever registrering av temperaturer. Så det 

må gjøres uansett og på alle enheter. Digital regisrtering sender ut avvik selv. 

AIVO Vi har ikke dette systemet i bruk i dag. Ønsker å ta i bruk AIVO sitt bestillingssystem. Dette er et bedre system enn Clockwork da det er 

mere rettet mot mat. Vi kan næringsberegne  maten som vi lager. Når avdelingene bestiller i 

dette systemet får de muligheten til å bestille saltfattig kost eller DIA. mat. Dette blir mer presist 

og bedre for at pasientene får den maten de skal ha.

Bestillingene fra avdelingene til kjøkkenet blir mer presist. Når maten blir levert fra kjøkken til 

avdeling. Er maten laget etter en 

detaljert liste som er bestilt fra 

aktuell avdeling. Da er man sikker 

på at alle får det de skal ha.

Dette anbefales. Harstad sykehus har dette. 

Bestilling på mat er skreddersydd etter våre 

behov. Man slipper å skrive tillegsinformasjon 

på bestillingen. Det er et  skreddersydd 

program for matforsyning.



KJØKKEN/KANTINE:                                   

Arbeids-/ansvarsområde

Beskrivelse av arbeidsoppgaver 

og aktivitet

Beskrivelse av nåsituasjon (generell beskrivelse) Antall ansatte nåsituasjon Kostnader nåsituasjon Beskrivelse ønsket løsning/organisering nytt bygg

Antall ansatte ønsket løsning Kostnader ønsket løsning Gap analyse (vurdering av ulikheter)

Gevinstrealisering (stillinger og 

NOK)

Konklusjon/anbefaling

Kantina Ansatte Begynner på jobb 1.5 timer før vi åpner.  2 1/2. 1 kantineansatt. 1 avløser 

og oppvaskjobb. 1/2  i produksjon. 

Vi jobber alle turnus med jobb 

hver 3 helg. Derfor er det ikke 1 i 

produksjon torsdag og fredag. I 

dag er kjøkken og kantina samlet. 

De jobber ilag med alle oppgaver 

for å komme i havn.

3977. Kan beløpet splittes for å 

synliggjøre innsats innefor de 

ulike områdene?

Tilbudet blir lik det vi har i dag når det kommert til åpningstid. Kantina blir åpen 

mandag til fredag. 

2  jobber mandag til fredag. Turnus må gjennomgås med GAT support slik at det blir riktig. 

Hvor mange årsverk trengs det for å ha åpent 2.5 timer lengere 

enn i dag, i ukedagene? Det må også jobbes et skift i 

helger/helligdager på 7.5 timer med redusert åpning. Eller skal 

det være et kantinetilbud i helger og helligdager?

Viktig at ansatte ved kantina er selvstendig og 

nytenkende. De må vær i forkant hele tiden i sin 

planlegging og utførelse.

Oppgjør.                            

Håndtering av utlegg til Klinikken.

Daglig oppgjør på kassa. Håndterer store pengesummer i 

kassebeholdningen ( kontanter) Vi gjør klar nattsafeposer som vi 

sender ut med budet.  Dette krever 2 stk for sikkerhet og nøyaktighet 

i opptellingen. Har montert en liten safe til kontantbeholdningen.                                     

Ved kontant utlegg til gaver o.l til ansatte, betjener vi dette og setter 

det i oppgjøret. ( Dette var noe regnskap gjorde selv før de flyttet ut 

av sykehuset. De er nå tilbake på huset, men vi gjør fortsatt denne 

jobben). Opptelling av kassebeholdningen gjør vi en gang i uken. 

Anbefaler ikke å gjøre dette mens kantina betjenes. Det tar lengere 

tid enn ødvendig. Oppgjørsskjema sendes på mail til regnskap når 

det er ferdig. All opptelling og regnskap føres inn i ei bok som vi 

signerer. Vi skriver oppgjøret på pcn og sender det til regnskap. Tar 

papirutskrift som vi signerer og sender det samliet i intern konvolutt 

til regnskap  flere ganger i måneden. Tar månedsoppgjør ved siste 

virkedag i måneden.

2 Daglige oppgjør av kassen. men man må også telle opp pengene i dagens 

kontantsalg og se til at man har rett vekselssum i kassen. Er alt OK, må man sette 

seg på dataen og gjøre regnskapet der. Sette det opp, lagre det og sende det til 

regnskap og leder. Må også føres opp i regnskapsboken. Opptelling av kassen må 

gjøres når kantinen er stengt. Man kan ikke betjene kassen og telle 

kassebeholdningen samtidig! Beregnet tid er fra 15 til 30 min om man ikke blir 

forstyrret. Det blir mye av det samme arbeidet som før.

Må være 2 om man skal betjene 

nattsafeposer. 1 til vanlig dags - og 

månedsoppgjør. 

Regnskap må ta over utlegg til avdelinger og klinikk, ved 

bursdagsgaver ol. Det blir ikke tid til det når man skal betjene en 

kantine samtidig. I dag er vi mange på kjøkken og kantine som 

kan hjelpe til når dette skal gjøres. Kantinen blir en annen plass 

en kjøkkenet. Betjening tar daglig oppgjør ved dagens slutt. Av 

sikkerhetsmessige årsaker, må storepenge summer ligge på et 

regnskapskontor som ikke ligger i hoved etg. Da det har vært 

tyveri før. 

Før åpning av kantina Slår på alle maskiner. Steker baguettene. Koker egg. 

Klargjøre/produsere div. påsmurt brødmat. Gjør klar kassen. 

Begynner på jobb i dag kl 06:30 og åpner kl 08:00. Klargjør til 

bestillinger som skal hentes før kl 08:30.

1 Godt produksjonslokalet. Slår på maskiner som stekeovner,  oppvaskmaskiner, 

kjøle- og varmedisker i kantina. Smører  brødmat. Setter ut salatbaren. Gjør klar 

kassebeholdningen. Forbereder til bestillinger som skal hentes tidlig. 

1 Det kreves mere tid til produksjon enn det vi har i dag. Da vi ser 

for oss at det blir en økning av gjester pga. kommunen og UIT.  

Er det bestillinger også tidlig på dagen, må man kansje vær 2. 

Må få hjelp fra kjøkkenet til enkelte produksjoner og bestillinger. 

Kjøkken og kantine må/burde sammarbeide. Må ha tid fra vi 

begynner dagen til det åpnes. Oppvaskmaskiner og varmeovner 

må slås på.

Blir kanskje mere og forberede 

enn tidligere. Kantine ansatte er 

alene og har ikke hjelp fra 

kjøkkenansatte som tidligere. 

Div Bestillinger.    /   Produksjon 

til bestillinger

Det planlegges i god tid alt som har med bestillinger og gjøre. Vi må 

ha mat inne og kunne tilby det som er ønsket. Kantine ansatt klargjør 

alt av drikke og småmat. Produksjonen står for produsering og 

klargjøring av div. lunsjer. Sammarbeid må til. Enhetsleder på 

kjøkken planlegger alle lunsj og kaffe bestillinger som kommer på 

mail. Og særger for at vi har det vi trenger til alle bestillingene. 

3. aller gjør vi litt for et ferdig 

produkt. Sammarbeid

Blir på samme måte som før. Men nå betjener vi bare bestillinger som er kommet 

inn gjennom Clockwork. Det må være bestilt i god tid om det skal være møtemat( 

en uke før, helst så snart du vet om møtet ditt. omså en månede før). Senest 

dagen før om det skal være kaffe og enkel betjening som lefser ol. Vi må ha 

bestillingsfrister og forholde oss til. Da alt krever logistikke og planlegging. 

Bestillinger kommer i tillegg til faste daglige arbeidsopgaver. Kantina må gjøre en 

bestilling til kjøkkenet gjennom Clockwork for å få det de trenger til lunsjer. 

Kjøkken og kantine må sammarbeide. For å bestille varer til kommende 

bestillinger må enhetsleder også få info i god tid. Må vi handle på lokalbutikken 

for å skaffe varer, blir kostnaden mere for bestiller. 

3 Opplæring i Clockwork på kantineansatte. Gjør bestillingen av 

varer der. Kommer opp dagen etter, eller senere samme dag, 

ettersom når bestillingen blir sendt og mottatt på kjøkkenet. 

Dette kommer ann på kapasiteten fra kjøkkenet. Samme dag kan 

man få opp noen få ting. Den store bestillingen må komme inn 

dagen før og pakkes klart på kjøkkenet. Der må det komme frem 

om det er bestillinger som skal betjenes og til hvilken dag det er 

til . Har kjøkkenet lunsj liggende som kan serveres til den aktuelle 

dagen og til hvor mange. Og bestille fra Clockwork er 

tidskrevende og vansklelig om du skal betjene kantina samtidig.

Gjennom Clockwork skal alt bli 

registrert, som igjen gir oversikt. 

Kan være at det blir vanskelig og få til en slik flyt 

i starten. Men håper at dette er løsningen? Kan 

være det blir andre måter som er bedre for 

denne oppgaven.

Faste daglige og ukentlige 

forberedelser til salg

Forbereder lunsj til kantina. Produserer pizza og gratinerte baguetter 

annenhver uke.Gjør alle forberedelser til salatbaren. Kutte klart 

bøtter med tilbehør der. Klargjøre til morgendagens 

arbeidsoppgaver. Rengjøring av kaffemaskinen. Klargjøring av kaffe, 

te o.l. 

Enkelte dager kan det bli faste lunsjer som i dag. Som Pizza ol. Mye nytt kan skje 

på matfronten på 6 år. 

Produksjonen tar lengere tid, da det blir flere som bruker kantine 

tilbudet. Vi ønsker å utvide tilbudet i salatbaren og  lunsjene. Ha 

variasjon og gjenta det som folk vil ha. Tar imot forslag fra 

gjester.

Variasjon gir gevinst

Generelle arbeidsoppgaver Rydde og vaske i kantina og arbeidstasjonen. Mye kommer frem i 

punkt 4, 5, 6, 8, 9, 10. 

Arbeidsoppgaver i kantina: Betjene kassen. Ta dagsoppgjøret. Ta 

månedsoppgjøret. Stor kontantbeholdning bør regnskap ta seg av. Slik som 

nattsafepose. Klargjøre dagen med produksjon av div. påsmurt (baguett, 

rundstykker horn ol.). Salatbar og fruktbeger produksjon. Lage og klargjøre til 

møtemat som blir bestilt gjennom Clockwork. Påfyll i kjøleskap og disker ved 

behov (yoghurt, brus, melk ol.). Rydde og vaske bord og stoler i kantina. 

Vedlikehold/renhold og påfyll av kaffe, juice automater/dispensere. Bestikk og 

porselen må vasker opp og etterfylles ute i kantina. Tømme søppel og rydde ved 

skittensonen. Vedlikehold og rengjøring daglige og ukentlig av 

produksjonslokalet. 

Blir endring av rutiner  i arbeidsoppgavene. Man må ta tiden til 

hjelp for å gjøre arbeidsoppgavene opptimale. Det blir flere ting 

som krever daglig og ukentlig renhold. Større lokalet som skal 

ryddes og vedlikeholdes (bord og stoler) 

De som jobber i kantina holder 

orden, for å få minst mulig svinn 

og mest mulig fortjeneste. Skal 

ved hjelp fra renholdere holde 

orden på området. 



KJØKKEN/KANTINE:                                   

Arbeids-/ansvarsområde

Beskrivelse av arbeidsoppgaver 

og aktivitet

Beskrivelse av nåsituasjon (generell beskrivelse) Antall ansatte nåsituasjon Kostnader nåsituasjon Beskrivelse ønsket løsning/organisering nytt bygg

Antall ansatte ønsket løsning Kostnader ønsket løsning Gap analyse (vurdering av ulikheter)

Gevinstrealisering (stillinger og 

NOK)

Konklusjon/anbefaling

Ved stengetid og rydding etter 

gjester som er innom kantina.

Daglig renhold av kaffemaskinen. Demonterer og vasker deler en 

gang i uka. Rydde i kantina, sette inn stoler, vaske bord og stoler. 

Vaske og rydde i salatbardisken, middagsdisken, brød diske ol. Låse 

drikkeskapet. Ta inn søppel og skittenkopper. Stenge kassen og låse 

inn kontantene. Stenge dører og ta ned gitteret på disken. Vi triller 

tunge traller med skittenkopper inn på kjøkkenet til oppvask. Det blir 

mye tunge løft og unødvendig tidsbruk i dag. Settes på plass igjen ute 

i kantina når det er rent. Tømmer søppel og ordner klart med nye 

poser. Begynner vasking og rydding før stengetid. Stenger i dag kl 

13:30. Ferdig på jobb kl 14:06

Rengjør kaffe og juice dispensere daglig. Setter bord og stoler på plass og vasker 

det. rydder bort søppel og gjør klar nye sekker. Tømmer varm og kald buffen og 

setter maten bort. tar ned gitter og stenger, tar oppgjøret. "Oppvask og rydding 

av gjester": Alle rydder etter seg selv og setter fra seg på bånd som går direkte til 

oppvask uten at man må fysisk flytte og løfte på tunge bakker. Dette er 

forebyggende for slitasjer. Det står kurver ferdig der du setter fra deg bestikket i 

en, kopper og glass i andre kurver, Dette gjelder også brett og fat. Kantineansatte 

gjør klart til ny kurv når det er fult og klart til oppvask. Søppelsatsjon står før du 

kommer til oppvasksatsjonen. Dunkene er skult under benker med store hull på 

toppen med sorteringsforklaring på. Dette for et penere og ryddigere uttrykk. 

Tømmes når det er fult, av kantineansatte. De leverer søppelet ved nærmeste 

søppelsug/søppelrom i nærheten av kantina. Rydder alle etter seg selv på riktig 

måte, sparer man unødvendig tidsbruk der. Må kunne stenge kantinas disker o.l 

når vi går hjem (slik som i dag). Selve oppholdsrommet til kantina må kunne være 

åpent 24/7, for pårørende og andre.

Mere utstyr og rengjøre daglig. De ansatte må ta oppvasken selv. 

Og sette alt på plass. Kan ikke være 1 på jobb for å betjene alt. I 

åpningstiden må det være noen som kan betjene kassen hele 

tiden.

Kantine hjelper Vasker opp 3 ganger daglig etter avdelingene. Hjelper til med 

forefallende i kantina, som betjening av kassen, vasking, borddekking 

og andre oppgaver som gjøres daglig . Avløser hverander i 

hverandres lunsj. Er til stor hjelp ved møtemat bestillinger. Til tider 

stor pågang av dette.

Det må være to på jobb i den tiden det er flest innom (10:00-14:00 ? ). Å betjene 

en kasse betyr at du er tilgjengelig hele tiden. For kundene kommer når det 

passer dem. Men arbeidsoppgaver må også gjøres imellom. 

Åpningstiden blir kanskje lengere. Derfor må det være en til å 

hjelpe til 100%. 

Daglig drift Fyller på i kjøleskap med drikker. Etterfyller salatbaren slik at den 

ikke blir fri for mat. Har dialog med kokken og produksjonen for 

middag og lunsj i kantina. Betjener kassen og hjelpe de som trenger 

hjelp med å finne seg noe å spise, eller komme seg til bordet sitt. I 

tillegg til alt som blir nevnt ellers...

Arbeidet blir likt det som er i dag. Men rutinene må endres. Kantinen blir mer 

selvstendig.

Kantina står alene. Har ikke hjelp fra kjøkkenet som i dag (2018).

Utfordringer av ulik grad Det er bestillinger som kommer inn til oss på kort varsel. Samme dag 

eller noen dager i forveien. Det kommer ann på størrelsen og 

omfanget av bestillingen. Og om vi har kapasitet til å betjene den. 

Logistikken på matsertveringen er ikke opptimal. Mat kommer før 

utstyr som fat og kopper. Det er trangt når det er mange på samme 

tid (I lunsj tiden). Det er mye støy i kantina når det er mye folk 

innom. Det bråker også veldig av alt utstyret som kjøleskap og 

disker. Den i kantina er veldig sliten etter endt dag som må stå i 

dette støyet daglig. 

Ønsker lettvindte løsninger for å få kopper og kar lett til og fra oppvasken. Tungt 

å stå rett opp og ned ved kassen over lengere tid, så det ønsker gummimatte eller 

noe annet som er mykt å stå på. Evt. en stol. Om lokalet blir stort og det er 

mange ting og følge med på (som kaffeautomat, salatbar o.l) kan man bli 

hengende etter i påfyllingen om man står alene med jobben. Med flyttbare 

stasjoner for porselen ,glass ol, kan man unngå mye tunge løft. Disse kan fylles 

opp når oppvasken er ferdig, og trilles ut i kantina og bytte plass med den som 

begynner å bli tom.

Det blir større enn det er i dag, som igjen gjør at det blir mere og 

holde orden på.

Vi kan betjene flere.

Åpningstider I dag har vi åpent fra 08:00 til 13:30.Den største pågangen er fra kl 

10:30 - 12:30. Mest omsettning mellom disse klokkeslettene. Så om 

vi må ha redusert åpent p.g.a personalmangel av ulike årsaker, har vi 

like god omsettning fra kl 10:00 til 12:30. Det blir bare et større trøkk 

når det er åpent.

Det blir egene ansatte som skal være i kantina. Men de tilhører kjøkkenets leder. 

Kantinetilbud mandag til fredag slik det er i dag. Ved økt åpningstid må dette 

arbeidet sees på igjen.

Større åpningsvindu eller et annet åpningsvindu enn det vi har i 

dag? (da mener jeg åpningstid) Dette har mye å si for hvor 

mange ansatte som trengs.  Skal det være åpent i helger? Hva 

skal det serveres? Middag eller rester fra uken? I dag kommer 

det nesten ingen og spiser i kantina. Kanskje 2 - 3 leger i.l.a 

helgen.

Kommer ann på hva tilbudet blir.

Positivt Vi har en del slitasjer på ansatte på kjøkkenet. Kantinen er derfor 

ofte brukt som tilrettelegging av ansatte slik at de kan være i jobb 

om helsen tillater dette. Tilrettelegging på et kjøkken i produksjon er 

ikke enkelt, nesten umulig pga fysisk tungt arbeid. Vi får mye ekstra 

jobb som bestilt møtemat til kantinen. Dette er mye jobb med, men 

det gir pluss i kassa. Dette er en stor faktor for at Kantine/Kjøkken 

ved Hammerfest sykehus har et overskudd når det kommer til 

budsjettet.

Vi ser for oss at kantinen vil være et samlingspunkt for ansatte i 

Finnmarkssykehuset, UIT og kommunen. Gjester, pårørende, pasienter og 

studenter. Ved drift av egen kantine får vi en gevinstrealisering som kommer 

Finnmarkssykehuset til gode. Dette håper vi vil gi en større kjøpergruppe i 

kantina. Blir kjøkkenet i egen eie, blir bestillingen fra kantina til kjøkkenet (for 

varer) som i dag(2018). 

Blir kjøkken og kantina under SDE 

slik det er i 2018, vil det gi gevinst 

tilbake. Kjøkken/kantiona har 

overskudd årlig.

POSITIVT !!

Utstyr Bruker mye engangs. Blir mindre oppvask av dette. Alle som får kaffe 

og lunsj hos oss får engangs kopper og fat.

Ønsker porselen og ikke engangsutstyr i kantina. Dette krever egen 

oppvaskmaskin. Servering fra varm og kald buffe. Trenger to kalde og to varme 

stasjoner (ex salatbuffe i 2018).  Kantina trenger et lite produksjonskjøkken til 

forbereding av brødmat og annet salg som lunsjer/kaffe bestilling. Heve og senke 

arbeidsbenk. 1-2 conveksenovner, liten stekeplate, kjøleskap, kjølerom og 

fryserom. Kjøkkenet trenger store sluker (over 60x60cm) med rett fall. Gulvet 

vaskes med svaber på 55cm bredde. Porselen og bestikk som leveres ut til 

møtemat må komme i retur når det er ferdig brukt. 

Vi vasker opp kopper etter møtemat og slipper utgiften av 

engangsustyr og søppelet det gir.

Vi vasker opp kopper o.l fra 

kantina, så det blir ikke så mye 

mer oppvask etter møtemat o.l.



KJØKKEN/KANTINE:                                   

Arbeids-/ansvarsområde

Beskrivelse av arbeidsoppgaver 

og aktivitet

Beskrivelse av nåsituasjon (generell beskrivelse) Antall ansatte nåsituasjon Kostnader nåsituasjon Beskrivelse ønsket løsning/organisering nytt bygg

Antall ansatte ønsket løsning Kostnader ønsket løsning Gap analyse (vurdering av ulikheter)

Gevinstrealisering (stillinger og 

NOK)

Konklusjon/anbefaling

Oppsett av kantina Logistikken er ikke opptimal. Plassering av brett ligger gjemt under 

en benk. Ikke plass til fat der man henter brødmaten. Veldig 

uoversiktlig. Noen bord og stolrekker står veldig nært matvogner. 

Det blir trangt. 

Ønsker et skille mellom matstasjonen og spiseområdet. Dette p.g.a. støy fra 

matdiskene og oppvaskmaskinen inne på kjøkkenet.Plasering av disker, 

drikkestasdjoner (2X kaffeautomater, juice dispenser og vanntårn). Brett, fat, 

kopper, glass, bestikk, servietter ol. Må plaseres logisk i forhold til disker 

(mat/drikke), slik at det blir enkelt å ta det man vil ha.

Blir mer oversikt. Mindre støy. Flyten blir bedre og mindre kø. 

Clockwork bestilling til kantina i 

fremtiden

Ingen clockwork i bruk i dag. Clockwork: Kantina bestiller det som trengs for daglig drift  gjennom Clockwork. 

Alt fra esker med baguetter, melk, smør og pålegg til lunsjer og møtemat og 

kaffe. Da blir budsjettet lettere å følge. Varene blir pakket klart på kjøkkenet. 

Viktig med daglig tilgjengelig påfyll. Det blir satt frister for bestilling og 

leveringstider. Slik har kantina kontakt med kjøkken for vareforsyning. Kommer 

det møtemat og kaffe bestillinger til kantina, kan de få det de trenger fra 

kjøkkenet for å betjene dette. Derfor må bestillingsfristyer som blir bestemt 

overholdes.

1. Kan ikke betjene kassen samtidig som den 

skal se over sine lager og gjøre en bestilling i 

Clockwork. Derfor må man være 2 i kantina.

I dag blir ikke clockwork brukt. Vi har lager sammen med kjøkken 

og henter det vi trenger. 

Skal gi oversikt i budsjettet.

Beliggenhet Kjøkkenet og kantinen er i samme lokalet. Derfor lar det seg 

gjennomføre et tilbud av middagservering i helgene. Dette gjør at vi 

kan bruke personell om hverandre etter behov og ved e.v.t fravær.

Kantinen må ligge med lett tilgang til kjøkkenet, da det får varer og mat derfra. 

Dette gjør også et sammarbeid mulig mellom enhetene om det skulle blir behov. 

Fysisk nærhet eller avstand avgjør driften i nytt bygg. 

Oppvask Oppvasken blir gjort fortløpende inne på kjøkkenet. Tunge vogner 

som er vanskelige å kjøre, trilles inn til oppvasken. Og trilles ut igjen 

når det er ferig. 

2 Oppvaskmaskin for å vaske etter gjester i kantina. Og vaske etter vårt eget bruk 

etter produksjon. Gjester setter på plass i merkede kurver selv når de går, og 

kantine ansatte flytter fulle kurver inn på et bånd som fører til oppvaskmaskinen. 

Dette for å unngå tunge løft.

1

Hettevasker trenger bare 1 til vaskejobben.  Tunelloppvasker 

krever to.  Når det ikke vaskes opp etter pasienter, blir mengden 

som skal vaskes mye mindre ved hver vasking.

Ved tilrettelegging for å unngå 

tunge løft felere ganger om 

dagen, holder de ansatte seg i 

jobb. Dette er et slitasjeyrke.



Ved leveranse fra 

kommunen

Beskrivelse av 

arbeidsoppgaver og 

aktivitet

Beskrivelse oppgave (generell beskrivelse) Antall ansatte kok/server Utfordringer Beskrivelse løsning/organisering nytt bygg Antall ansatte  kok/kjøl Kostnader ny løsning Positivt GAP Ulikheter

antall ansatte Daglig drift av kjøkkenet. Oppgaver som skal gjøres på et 

kjøkken er beskrevet godt i arket som handler om 

"kjøkken" (ark 1). Arbeidsoppgavene blir de samme om 

vi lager maten selv eller om den kommer fra en ekstern 

leverandør. 

1 leder. 1 kokk som lager lunsj og middag. 1 

diettkokk, som lager lunsj og middag til de som har 

spesiellet behov i matveien og de som er på 

ønskekost. 2 i oppvasken. 1 på ren sone og 1 på 

skitten sone. 2 i produksjon og vedlikehold 

(renhold o.l.). Totalt 7 faglærte

Vi må ha samme antall kokker på jobb for å betjene denne 

leveringen. Arbeidsmengden blir det samme om vi på 

kjøkkenet skal varme maten før den sendes opp. Om antall 

ansatte skulle gå fra 7 til 6 ved levering fra kommunen, vil 

ikke turnuskabalen gå opp med 2 kokker på jobb hver 3 

helg. Vi skal huske på at vi skal betjene et måltid til på 

samme arbeidstid som i 2018.

Maten kommer kald fra kommunen. Den må varmes 

opp og fordeles på avdelingne. 

1 leder. 1 kokk som varmer opp maten som er 

kommet og fordeler den. 1 diettkokk, som lager 

dietter og spesialkoster etter dagens bestilling. 1 

som plukker varer til alle som har bestilt 

gjennom Clockwork. Den må også registrere og 

gjøre endringer av listene for registrering. 1 til 

oppvasken og vedlikehold. 1 til produksjon og 

vedlikehold. Totalt 6 Faglærte. 

En forutsetnng av dette er at maten kommer innom 

kjøkkenet før det går opp til pasientene. 

Den eneste forskjellen fra kok/server  til 

kok/kjøl er at vi ikke får 

produksjonsarbeidet som vi har i dag. 

Forberedelser som skrelling og kutting av 

grønnsaker til lapskaus og supper, råkost 

og hjemmelaget kålrotstappe. 

Arbeidsmengden blir ikke mindre om vi 

får ferdig mat levert på døra. Den må 

fortsatt klargjøres til pasientene. Vi får 

bare en annen rekkefølge på hvordan vi 

forbereder maten.

Hva vi trenger Lagringsplass til vogner. Lagringsplass til maten som skal 

serveres om noen dager. Sluse/ hygienisk måte å få 

vognene inn på kjøkkenet ved levering. 

Varemottak. Sluse for vogn fra skitten bil/varemottak 

til rent kjøkken. Det blir et kjølerom med dør fra 

varemottaket og en dør inn til kjøkkenet. Vognene blir 

plassert inntil døren mot kjøkkenet, slik at vognen 

bare kan dras inn på kjøkkenet. Må ha lagringsplass til 

maten. Må ha lagringsplass til vogner som kommer og 

vogner som gjøres klart til henting. Uten at det står i 

veien for annen logistikk på huset. Vi må fortsatt ha 

uystyr som  gjør det mulig og varme opp maten som 

blir levert. Conveksjenover, steemkjeler og stekepanne 

må det være på et kjøkken. Arbidsbenker med heve og 

senkemuligheter. Hyller og traller til bakker og bestikk, 

annen bruksutstyr som tengs. Kjølerom til grønnsaker. 

kjølerom til melk og annen påleggsvarer. Fryserom til 

brødmat, fisk, kjøtt, grønnsaker, kaker o.l. 

Tørrvarelager. Vi har fortsatt behov for dette ved 

denne løsningen.  Varemottak på andre siden av div. 

lager slik som ved kjok/server metoden.

Når vi får maten Henter maten på kjølerommet der vognen er kjørt inn av 

sjåfør. Det ligger mat i bakker med god beskrivelse av 

innhold, produksjonsdato, holdbarhetsdato og 

bruksbeskrivelse. Dette må pakkes om og settes på kjøla 

til lagring. Meny er sendt fra kommunen. 

Mye mat som må pakkes ut av vognen og settes i hyller til 

senere bruk. Dette krever  lagringsplass. Dette blir det 

tunge løft av da vi skal ha mat til gjennomsnitt 100 

middager pr dag. Maten må varmes opp i conveksjons 

ovner slik vi har på kjøkkenet i dag. Det betyr like mye 

arbeid som dagens metode. Kort forklart:  I dag bakker vi 

opp antallet til avdelingene før vi varmer maten. Det blir 

motsatt om vi må varme opp maten før vi porsjonere ut. 

Det vil kreve like mye tid, om ikke mere. Dette gir også en 

stor svinnmulighet, da man ikke har antall pasienter inne 

dagen før maten skal serveres. Tidkrevende og få en 

oversikt over matens allergener på ferdigproduktet. Dette 

gjelder lunsjen, middagen og desserten.

Når maten skal gjøres klar: Må fordele det som er 

levert på det antallet som er bestilt til pasientene. Har 

vi nok? Har vi for mye? Hvem kan spise maten og hvem 

må vi lage noe annet til (dette må vi ha kjøkkenutsyr 

til). Fordeler maten i vogner som hentes av portøren 

og leveres videre. Både til lunsj og middag. Vognene 

må leveres ned igjen til kjøkkenet og gjøres klart til 

neste måltid levering. 

Denne måten er veldig tungvindt i forhold til om 

vi lager maten samme dag som vi får inn 

pasientantallet. Diettmat skal også lages til lunsj 

og middag. Trenger ikke mindre ansatte om vi får 

levert ferdig mat.

Når den skal fordeles I dag lager vi maten og bakker opp nøyaktig det antallet 

som blir bestilt fra avdelingene. Dette gir lite svinn, og 

påfyll kan ordnes om det skulle trenges. Vi tar ikke ut 

mer enn det vi trenger fra kjøl og frys.

Maten som kommer fra kommunen er pakket i poser. Den 

må varmes opp. Punkt F er et punkt som forklarer det som 

vil skje ved kok/kjøl metoden. Ferdig mat bakket opp, veier 

en del og vil gi tunge og unødvendige løft. Som igjen vi 

utvikle seg til slitasje blant kokkene.

Ønsker ingen tunge løft og omrokering av maten som 

kommer. Må ikke være noe som tar mer tid enn om vi 

bakker opp maten selv rett fra gryta. Med denne 

metoden blir dette vanskelig og unngå. Det er mye 

mat som skal fordeles og antallet skifter daglig fra 

avdeling til avdeling. Det betyr lik mende jobb, men må 

gjøres på en annen måte enn i dag. Ingenting å spare 

på.

 Krever fortsatt 2 kokker til oppgaven av selve 

lunsj og middags lagingen. Altså 1 kokk og 1 

diettkokk. Totalt 2 stk til oppvarming og 

diettlaging. Pluss resten av antallet som skal 

gjøre andre oppgaver som hører med på et 

kjøkkent.

Hvordan blir maten bestilt ? I dag bestiller alle i kommunen middagen og lunsjen de 

trenger fra sentralkøkkenet gjennom mail. Dette gir 

ingen statestikk- eller økonomisk oversikt. De fleste har 

faste bestillinger inne siden de har faste beboere. 

Kjøkkenpersonellet bestiller etter ønsker fra avdelingen. 

Men vi må gjette på hvilket antall som skal spises i 

dagene fremover.

Bestilling i forkant er stippulering av hva vi tror kommer inn 

av pasienter. Dette vil gi mer kostnad! Ingen vet hva 

morgendagen bringer. Avdelingene kan bli belastet for 

ekstra utgifter om kjøkkenet ikke har nok mat.For de 

avdelingene har mere passienter enn det vi hadde beregnet 

ut fra uke som gikk. Dette går ikke! Vi blir fakturert for 

ekstra levering for å fylle opp. For å dekke dagens behov må 

vi ta fra morgendagens mat. Dette kan balle på seg. 

Avdelingene bestiller i dag det de trenger og så lager vi mat 

ut fra deres bestilling, og ikke mer. Dette gir merarbeid for 

kjøkkenanastte.

Clockwork!



Ved leveranse fra 

kommunen

Beskrivelse av 

arbeidsoppgaver og 

aktivitet

Beskrivelse oppgave (generell beskrivelse) Antall ansatte kok/server Utfordringer Beskrivelse løsning/organisering nytt bygg Antall ansatte  kok/kjøl Kostnader ny løsning Positivt GAP Ulikheter

levering Må ha leveranse av middag 365 dager i året. Maten 

kommer på " tirsdag og fredag" til Kirkeparken i dag. Blir 

levert av leverandørens sjåfør. De setter vogner med mat 

inn på en kjøle som er beregnet til vognene.

Ved varelevering må noen ta imot varene. Ved mye 

varelevering generelt av andre aktører, kan det bli et 

logistikk problem ved sykehuset. Det er bare  et 

varemottak.Hvor mange ganger trenger vi levering i.l.a en 

uke? Antall pasienter kan svinge fra 60 til 120. Hva gjør vi 

med overskudd av mat om man stippulerer feil? Eventuelt 

bestiller for lite? Hva gjør vi da? Blir det levering på kort 

varsel ( bestilling av ekstra dagen før?) Dette blir ekstra 

kostnader som ikke er planlagt. Varemottaket kan også 

være stengt om vereleveringen skulle blir forsinket en dag 

p.g.a uforutsette hendelser.

Varelevering må skje uten at vi må stå å vente, eller 

være avhengi av leveringen. Ingen mat som skal ut i 

dag til pasienter, må komme samme dag. 

Påløper ekstra kostnader i levering om 

vi må ha levering utenom avtale

Pasienter Pasientene har korte liggedøgn. Variasjonen av antallet 

og behovet til hver passient varierer daglig. 

Diettkokk på mottakskjøkkenet må lage middag til de som 

ikke kan spise dagens mat. Derfor må kjøkkenet ha utstyr 

slik som i dag for å ivareta denne tjenesten

Vi må ivareta de pasienter som ikke er A4. Det kreves 

en kokk til oppgaven.

Varelager Kjølerom til vognene som kommer fra kommunen må vi 

ha i tilllegg til varelagrene som ellers er tatt opp i 

arbeidet om eget kjøkken i eget bygg, slik som i dag.

Flere lager som skal vasker og vedlikeholdes. Lagrene må være store nok til daglig drift. Ingen 

forandreing på matmengden som må lagres. Det er 

bare i en annen form. 

Middag til spesialkoster Pasienter ligger inne noen døgn. Så daglig er det nye 

utfordringer på hva som må lages og til hvor mange. Høy 

variansjon av allergener må tas hensyn til på kort varsel. 

Ser en økning på antall pasienter med allergener og 

livsyn. Sykehuset har ogspå åpnet for at pasienter kan 

ønske eget måltid. Dette skla betjenes.

Ved et mindre vareutvalg gjør det også noe med tilbudet vi 

kan betjene til de sykeste pasienetne som kommer med et 

ønske om dagens middag. Vi må da sende ut budet til 

sykehuset for å handle inn det vi trenger. Som igjen gjør 

denne maten dyrere enn nødvendig. Dette er svært 

sjeldent vi gjør i dag, da vi har et stort utvalg av varer inne 

poå lager til en hver tid.

Trenger arbeidsplass, utsyr og kokemuligheter som i 

dag. 

Ønskekoster og diettkoster kan blir 

dyrere om vi ikke har inne noe å lage 

mat av. Diettkost og spesialkost skal 

være lik dagens middag som blir 

servert til resten av pasientene. Dette 

er utgangspunktet for en vareiert kost.

Pasienten skal få maten den har 

krav på og ønsker seg.

Vogner til frakting av mat Maten som kommer skal inneholde mat for en dag. 

Det er snakk om store mengder og flere måltider. Den 

vil komme lunsj, middag og dessert. Dette for best 

oversikt. Flere vogner kan komme samtidig, da man vil 

ha ned pris på levering.

Ingen utgifter på service på vogner 

om kommunen eier vognene som 

blir levert mellom kommunen og 

sykehuset.

Hvem eier vognene? Venter på svar fra Rune M. Jo 

flere vogner vi må ha jo større lagringsplass er det 

behov for. Kostnaden på vognene vil nok komme i 

mat og leveringsprisen over tid. 

Priser Hvor lenge blir maten forhandlet på lav pris? Etter ca 5 år så 

går avtalen ut og prisen vil gå opp. Det er slik det fungerer. 

Alt vi har glemt i avtalen kommer til å koste dyrt om vi 

finner det ut etter at kontrakten er signert. 

Møtemat. Møtemat kommer fra overskudd på 

produksjonskjøkkenet ved kok/server metoden. 

Hva skal vi lage møtematen av? Møtemat er en gode og ikke et krav som tilbud 

gjennom Kjøkken/ kantine.

Det 4 måltid 3 Måltid i dag. Frokost kl 08:00. Middag kl 12:00 og 

Kvelds kl 18:00

Lunsj og middag blir levert i vogner fra Kommunen. Det blir innført et måltid til i.l.a dagen. Dette er et krav 

fra departemanget. Frokost kl 08:00. Lunsj kl 12:00. 

Middag kl 16:00 og kvelds kl 19:30/20:00.

Ernæring kommer i fokus med det 

4 måltidet.

Ikke arbeidshelg på kjøkken 

ansatte.

Vi forbereder maten i forkant av helgen. I ukedagene: 1 leder. 1 kokk. 1 diettkokk. 1 

varepakking og registreringer. 1oppvask. 1 

produksjon. 

Om ikke det er kokker på jobb i helgene, blir arbeidet som 

er beskrevet over, flyttet ut fra kjøkkenet og inn på 

postkjøkkenet. Da kreves det fult kjøkken og utstyr der 

også slik at maten kan klargjøres til pasient. Dietter er ikke 

betjent, da faglærte ikke er på jobb. 

Kjøkkenassistent på postkjøkken må lage maten på 

samme måte som det blir gjort av faglærte kokker i 

ukedagene. Det betyr merarbeid for helgeansatte og 

flere assistenter på jobb. Ingen fullverdig tilbud til de 

som må ha spesialkost, da ingen faglærte er på jobb.

0 faglærte i helger.  2 ekstra pr dag på 

postkjøkken som skal betjene det samme som 

faglært kokk betjener. Kunskap om mat blir 

borte og viktigheten med ernæring er ikke 

opptimal. 

Svinn I dag blir maten som er til overs, planlagt gjenbrukt. 

Selges i kantinen og brukes til møtemat. Dette unngår vi 

svinn på.  

Et kjøkken som får maten levert fra kommunen, har ikke 

mat som de selv lager. Rester etter kok/kjøl metoden lar 

ikke oppvarmet mat bli brukt igjen. Det er bare mat som 

ikke er brukt til pasienter som kan brukes igjen som 

møtemat eller salgsvare i kantina. Må møtemat produseres 

fra grunnen av, er dette tidkrevende og fordyrende for 

kjøkkenpersonell og kjøper.

Bestilles ekstra for å betjene møtemat opg salg i 

kantina.  Overskuddsmaten må fryses ned til senere 

bruk. Ikke all mat er egnet som møtemat. Må ha 

kapasitet til å fryse ned rester og lagre dette over tid til 

behovet er der igjen.

Varmes maten på 

avdelingen 

Ufaglærte kan ikke betjene etter kosthåndbokens krav. De 

kan ikke betjene dietter og spesialkost. Dette må en faglært 

kokk gjøre. Postkjøkkenet blir veldig sårbare. 

Det blir fordyrende om man skal ha 

utstyr for betjening av varmeholding 

flere plasser enn man må. Det blir 

mere å vedlikeholde også.

Varmes maten på avdeling før hvert måltid, kreves 

det mindre ansatte på kjøkkenet men mere ansatte 

på postkjøkkenet. Utstyr som conveksjonsovner og 

kokepunkter må også være der. Dette krever mere 

plass for å gjennomføre. Må ha samme mulighet for 

oppvarming av maten som om det var oppvarmet 

på mottakskjøkkenet.  Stekapanne kommer opså 

inn da. 

Kantina Nærhet til kjøkkenet er viktig for å opprettholde tilbudet 

effektivt. 

Kantina trenger et varelager i kjøkkenet slik at man kan 

bestille opp etter behov for eget salg. Kjølevarer og 

frysevarer. Varmer opp maten som de får fra 

kommunen og servere det til lun sj og middag.
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antall ansatte Dette er nytt. Kan dra til Harstad 

for å lære oss dette.

Samme som ved 

kok/server.

kan bli endringer på antall ansatte om 

produksjonen blir med kommunen. 

Man vet ikke sikkert hva 2024 bringer.

Hva vi trenger Om varelager og kjøl/frys blir for 

liten

Kok/kjøl utstyr. 2 store steemkjeler med rørestav. 

Pumpesystem for mat i pose x2. Grov- kjøkken 

med produksjonsbenker. Kjølerom. Fryserom. 

Pakkerom. Vogn kjøle for klargjort mat som er 

pakket. Lager rom for alt av engangsutstyr. Eget 

vaskerom og vaskemaskin for de store 

plastbakkene som skal inn og ut av kjøkken, til 

kommunen. Grovskrubb og vaskemaskin for bruk 

inne på kjøkkenet.

Kok/kjøl Må ha opplæring fra de på 

Harstad sykehus.

Samme model som Harstad sykehus. Det kan utvides til å betjene hele 

kommunen. Kjøkken må 

plaseres slik at det kan bygges ut 

om produksjonen skal øke. Ved 

økt produksjon, må div. lager 

utvides.

Produksjonen av mat er lik kok/server, 

men fra maten er ferdig laget, til pakking 

er stor forskjell.

Bruken av maten er forskjellig. Hvordan 

vi behandler maten når den er ferdig er 

forskjellig. Det kan utvikles til levering 

eksternt ut til alle som ønsker i 

kommunen. Det kan bli utrulkig stort. 

Kan produsere for salg i butikk også om 

det er lovlig.

Personel Dette kan vi ikke. Må kurses. Kan 

dra til Harstad for å hospitere i 

forskjellige puljer. Spesielt når det 

nærmer seg 2024. Personell fra 

Harstad kan lære oss :)

Mindre sårbar ved fravær. Kan 

ha kjøkkenmøter i arbeidstid. 

Mer flekibilitet i hverdagen. 

Ingen arbeid i helger eller 

rødedager. 

På denne metoden kan vi drifte med høy 

eller lav produsjon etter antall personell 

som er på jobb, uten at det går ut over 

annet arbeid. 

Vi jobber ikke etter klokka, slik vi gjør i 

2018. Det er mere stress i hverdagen i 

2018 ved fravær.

Utvikle til levering eksternt. 

Pakkerom Pakkerommet skal ha en temperatur på 12 

grader. Da tåler maten å stå der i 2 timer, før den 

må inn på kjøle på 4 grader. Må jobbe der i 

kjeledresser. Dette rommet SKAL ha ventilasjon!

Harstad bruker 3 stk 

som pakker samtidig for 

effektiv prosess. Pga at 

maten skal til et 

kjøligere lager før det er 

gått 2 timer.

Det er mere jobb etter at maten er ferdig i 

kok/kjøl enn i kok/server. 

Maten som er kald og klar til pakking, 

skal gjøres en stund etter at maten er 

blitt helt avkjølt. Det er tidskrevende 

jobb etter at maten er ferdig.
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Varelager Varelageret kan aldri bli stort nok. Kjølelager må være stort. Det kreves flere lager. 

Fryselager til fisk. Fryselager til kjøtt, gr,saker, 

kaker, brødmat ol. Kjølelager til frukt og gr.saker, 

kjølelager til pålegg ol. Kjølelager til melk ol. 

tinelager. Lager til oppbevaring av ferdigpakket 

mat. Det blir mye mat, da man skal gjøre feridig 

mye noen uker frem i tid. Jo større lager, mere 

kan man produsere. Lager til engangs poser, 

beger ol. Dette krever plass og god organisering. 

Det gjør foresten alle lager :)

God lagringskapasitet, fri gir mye 

tid for omotganisering  når nye 

varer skal inn og gamle varer 

skal ut. Uansett lager.

Krever mere lagerplass. Lager til ferdiglaget 

mat, vogner og engangsutstyr som man 

ikke har i kok/server.

Lagerplass er viktig for effektivisering av 

jobben.  Poenget med kok/kjøl er at 

man er fleksibel og kan ligge langt frem i 

tid for produksjon. Som igjen gir 

avlastning ved ferieavvikling, fravær ol.

Middag til spesialkoster ol. Må fortsatt bruke budet om det er 

noe vi ikke har inne. De får nok 

ikke bestandig det samme som er 

ment som dagens middag. Man 

tar det man har. 

Ved pakking av maten, lager man porsjons poser 

som er ment for slike behov. 

Mye av maten kan planlegges 

som spesialkost og lages i 

posjons størrelser. Maten har 

god holdbarhet, slik at man får 

brukt opp alt.

Det er laget for noen uker siden det meste 

som blir brukt. Henter mat etter dato.

Det er ikke sikkert de kan få den maten 

som er planlagt som dagens middag 

eller lunsj. Hva som ligger inne i 

porsjonsposer kan variere. Da må man 

ta det som passer vedkomende best.

Vogner til frakting av mat Ha nok vogner til frakting. Man 

må ha dobbelt av leveringsdager. 

Man klargjør på vognen som er 

der. Får inn ny vogn når de 

klargjorte vognene blir hentet for 

leverig igjen.

Det kreves mange vogner for frakting av maten. 

Det må bestandig være vogner klar til pakking for 

best mulig flyt. Lagerrom må være stort nok. 

Maten fraktes kald.

Pakkingen i vogner gjøres hele 

tiden. Dette for best mulig 

oversikt. Det merkes med 

avdelings navn. Det klargjøres 

med hvilken dag det skal brukes 

og legges i egne bakker. 

Inne på sykehuset blir maten hentet av 

kostverter. De henter det antallet 

middag/lunsj de trenger, og vermer det 

oppe på postkjøkkenet. Og klargjør det for 

servering.

Maten er ferdig, og man  trenger ikke 

kontakt med kokkene slik man har det i 

2018. Kjøkkenet har pakket dette klart, 

og det kan hentes når på døgnet det 

passer kosrvert.

Møtemat. Må fortsatt bestilles i god tid. Vet 

vi at det skal være møtemat, kan 

vi lage ekstra slik at det er nok til 

en bestilling også.

Maten de får tilbud om er det som man har inne 

på lager den aktuelle periooden. Når det kmmer 

til tørrmat som baguett, rundstykker ol. Gjøres 

det i kantinen av det personellet.

Man har kantina som hoved 

leverandør. Man bestiller det 

man trenger dit. Så får kjøkkenet 

en bestilling på det de trenger til 

levering ut til lunsjer ol.

Det er mange alternativer å velge mellom. Maten er ikke på frysa og har en bedre 

kvalitet.

Det 4 måltid Lunsj og middag blir produsert som kok/kjøl. Maten er klar og kvaliteten er 

god.

Vi har ikke det 4 måltid i 2018. 

Svinn Det er lang holdbarhet på 

kok/kjøl produktet. Det som ikke 

blir brukt opp kan stå til neste 

gang det skal serveres.

Maten blir ikke fryst ned, men ligger på 

kjøl til det blir brukt opp. Kvaliteten på 

maten er ivaretatt.

Varmes maten på avdelingen Maten hentes kald fra kjøkkenet. Blir varmet av 

kostverter oppe på spisesalen.

Pasientene får mat til bedre 

klokkeslett.

Maten står ikke for lenge varm.
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Kantina

Får mat fra kok/kjøl kjøkkenet. Må varme det selv 

på kjøkkenet sitt.

Man får brukt opp mat som ikke 

ble brukt opp. 

De må bestille mat fra kjøkkenet på 

forhånd.

AIVO AIVO er et bestillingsystem som er skreddersydd 

for matbestilling. Det blir min dre gjetting på hva 

pasienten skal ha eller ikke ha til lunsj/middag. 

Man lager og henter ut oppskrift 

i AIVO. Kan sette entall som skal 

leges til, så følger man den. Man 

får ut næringsberegning av 

maten.

Clockwork er ikke opptimalt for mat 

bestilling. Det kommer ikke info om 

speaialkoster. Da må man husk og skrive 

ned absolutt alt manuelt. Det trenger man 

ikke i AIVO

Det er to vidt forskjellige 

bestillingsmetoder. Clockwork passer til 

lager bestillinger. AIVO er laget for mat 

bestillinger.
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Sykehuset vurderer om matproduksjonen til  
det nye sykehuset kan legges til  
kommunens produksjonskjøkken.  
  
Styringsgruppen for nytt sykehus anbefaler  
at Finnmarkssykehuset og Hammerfest  
kommune inngår en intensjonsavtale om  
å etablere et felles kjøkken i allerede etablerte  
arealer hos Hammerfest kommune.                                            
  
Styringsgruppen anbefaler at Finnmarkssykehuset  
og Hammerfest kommune gjennomfører en  
ROS-analyse for et felles produksjonskjøkken  
utenfor sykehuset mht. matsikkerhet,  
leveringssikkerhet og beredskap.  
  
Saken skal blant annet styrebehandles i  
desember på sykehuset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vurdere om 
matproduksjonen 
til  
det nye sykehuset 
kan legges til  
kommunens 
produksjonskjøkke
n. 
 

 
 

Dato: 27.11.2018 

 

Prosessansvarlig: Nina Moen Olsen 

HMS koordinator 

Hammerfest kommune 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
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Analyseområde: 
Hammerfest kommune - Finnmarkssykehuset 
 
Hovedsystem: 
Produksjonskjøkken 
 
Delsystem: 
Vurdere om matproduksjonen til det nye sykehuset kan legges til kommunens 
produksjonskjøkken. 
 

Identifisering av farer 
For å identifisere risikoelementer ble det arrangert en idédugnad, eller 
”brainstorming”, med deltakerne. Dette fordi det bl.a. er viktig å sørge for at flest 
mulig forslag kommer opp. Utgangspunktet for idédugnaden var en gjennomgang av 
de ulike fasene i prosjektet. 

 
Hensikten med gjennomgangen var å identifisere faresituasjoner som kunne gi 
opphav til hendelser som ville ha negativ innvirkning på: 

 
 Menneskers liv og helse 
 Samfunnsviktige funksjoner 
 Troverdighet / renommé / omdømme 
 Arbeidsmiljømessig konsekvens 
 Økonomiske og materielle verdier  
 Drift, produksjon og tjenesteytelser 

 
 
Deltakere i arbeidsgruppen: 
 
Petter Næss, prosjektleder, Hammerfest kommune 
Rune Milch Johnsen, kjøkkensjef, Hammerfest kommune 
Marina Kolioglo, kokk og verneombud kjøkken, Hammerfest kommune 
Stig Sandvik, hovedverneombud, Hammerfest kommune 
Frode Larsen, avdelingsleder, SDE, Finnmarkssykehuset 
Thor-Egil Sundelius, kokk og tillitsvalg for Fagforbundet, Finnmarkssykehuset 
Trude Paulsen, kokk og enhetsleder kjøkken, Finnmarkssykehuset 
Susann Karlsen, kokk og verneombud kjøkken, Finnmarkssykehuset 
Runa Leistad, hovedverneombud, Finnmarkssykehuset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3 

 
Risikogruppen var satt sammen av ansatte fra Finnmarkssykehuset og 
Hammerfest kommune.  
 
Styringsgruppen anbefaling var at Finnmarkssykehuset og Hammerfest 
kommune skulle gjennomføre en ROS-analyse for et felles produksjonskjøkken 
utenfor sykehuset mht. matsikkerhet, leveringssikkerhet og beredskap. 
 
Utfordringer som ble satt i system var disse: 
 - produksjon 
 - matsikkerhet 
 - leveringssikkerhet 
 - beredskap 
 - lagerkapasitet 
 - utvidelse av eksisterende sentralkjøkken 
 
Alle risikomomenter som kom på bordet er tatt med i de enkelte risikoskjema. 
 
 
 
 
Disse utfordringene ble til slutt samlet og sortert i 4 hovedkategorier.  
 
 

Sikkerheten skal ivaretas for følgende forhold: 
 

A B 

ANALYSEOBJEKT KONSEKVENSOMRÅDER 

 
 

1. leveransesikkerhet og 
logistikk 
 

2. beredskap 
 

3. matsikkerhet 
           - produksjon 
           - diett / ønskemat 
 

4. Samarbeid 
- bestilling 
 - avvikshåndtering 

 
 

 Menneskers liv og helse 
 

 Samfunnsmessige funksjoner 
 

 Troverdighet / renommé / omdømme 
 

 Arbeidsmiljømessig konsekvens 
 

 Økonomiske og materielle verdier  
 

 Drift, produksjon og tjenesteytelse 
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Årsaker: 
For å beskrive sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe må man først 
kartleggemulige årsaker til hendelsen. Dette kan være enkeltstående 
risikomomenter, eller kombinasjon av ulike forhold. Uønsket hendelse kan utløses av: 
 

 Menneskelig eller organisatoriske svikt 

 Teknisk svikt 

 Ytre påvirkning 
 
Tiltak: 
Med risikoreduserende tiltak menes sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller 
konsekvensreduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko, f.eks. fra 
høy (rød sone) og ned til middels (akseptabel gul) eller lav (grønn sone) i 
risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at klassifisering av risiko for 
en hendelse forskyves vertikalt eller horisontalt i matrisen. 
 
Det er viktig å huske på at risikoen for en hendelse er uendret om de 
risikoreduserende tiltakene ikke blir gjennomført som tiltenkt 
 

Sannsynlighetsklasser 
Sannsynligheten av uønskede hendelser er inndelt i 5 ulike nivåer 
(sannsynlighetsklasser). Der en er tallfestet og den andre beskrivende;   

 

 Lite 
sannsynlig 

Sannsynlig Meget 
sannsynlig 

Svært 
sannsynlig 

Tallfestet 10 -50 år 1-10 år 
En gang i 
året 

< 1gang per år 

Beskrivende 

Vil mest 
sannsynlig 
skje innen 50 
år. 
 

Vil mest 
sannsynlig skje 
innen 10 år. 
 

Vil mest 
sannsynlig 
skje innen 1 
år. 
 

Vil mest 
sannsynlig skje 
innen 1 mnd. 
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Konsekvensklasser 
Konsekvensene av uønskede hendelser er inndelt i 5 ulike nivåer 
(konsekvensklasser). Disse vil være ulike innen ulike målområder avhengig av 
formålet med analysen. I denne analysen opereres det med følgende 
konsekvensklasser: 

 Mindre farlig 

 Farlig 

 Kritisk 

 Katastrofal  
For en detaljert beskrivelse av disse klassene, i ft. målområdene i denne analysen, 
dvs. for menneskers liv og helse, personsikkerhet, økonomiske og materielle verdier 
og ytre miljø vises det til tabellen nedenfor. 
 
 Mindre farlig Farlig Kritisk Katastrofalt 

 

Menneske 

Opplevd ubehag. Mindre 
personskader.  
Helsemessige plager (med 
behandling, smerter etc.) 
Betydelig redusert trivsel.  
Usikkerhet og stress. 

Personskader, ikke 
varige men.   
Stor misnøye hos 
arbeidstagere. 

 
Personskade som 
resulterer i 
arbeidsuførhet.  
Betydelige 
skader. Varige 
men.  
Stor psykososial 
skade 

Personskade som 
resulterer i død. 

Samfunnsviktige 
funksjoner  

Betydelig hendelse:  
Deler av samfunnet blir 
påvirket 

Alvorlig hendelse:  
Store deler av 
samfunnet blir 
påvirket 

 
Meget alvorlig 
hendelse:  
Hele samfunnet 
vil bære preg av 
hendelsen. Og 
hele distriktet / 
regionen blir 
påvirket 

Samfunnet vil påvirkes 
i en uopprettelig grad.  
Nasjonal innvirkning 

Troverdighet / 
renommé / 
omdømme 

Liten påvirkning på 
troverdighet og respekt 

Troverdighet og 
respekt svekket 

 
Troverdighet og 
respekt betydelig 
svekket 

Troverdighet og 
respekt betydelig og 
varig svekket 

Arbeidsmiljømessig 
konsekvens 

Liten påvirkning på 
arbeidsmiljøet 
 

 
Betydelig 
påvirkning av 
arbeidsmiljøet. 
Usikkerhet i forhold 
til kolleger og 
brukere 
 

Alvorlig 
påvirkning av 
arbeidsmiljøet, 
sykefravær, folk 
slutter 

Varig svekket 
arbeidsmiljø, ingen 
søknader, mange 
slutter, mange 
sykemeldinger 

Økonomiske og 
materielle verdier 
 
 

Hendelsen kan medføre 
mindre økonomisk tap for 
virksomheten 

 
Hendelsen kan 
medføre betydelig 
økonomisk tap for 
virksomheten / eier, 
men som kan 
gjenopprettes 

Hendelsen fører 
til betydelig eller 
uopprettelig tap 
for Hammerfest 
kommune 

Hendelsen fører til 
konsekvenser som 
påvirker nasjonen som 
helhet, i tap av 
betydelige/uopprettelig 
økonomisk tap 

Drift og produksjon 
Deler av virksomheten blir 
satte ut av drift 

Betydelige deler av 
virksomheten blir 
satt ut av drift 

 
Hendelsen 
medfører at hele 
driften blir satt ut 
for en tid 
 

 
Driften og 
produksjonen vil 
påvirkes i en 
uopprettelig grad.  
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Risikoskjema nr. 1 
Leveringssikkerhet - logistikk 

Risikomomenter   Logostikk i forhold til leveranse, flyt i leveransene, tid, avstand 
mellom kjøkken og sykehuset, leveringsintervaller, ekstra leveringer 
ved behov, fleksibilitet 

Eksisterende tiltak/forutsetninger – rutiner, prosedyrer, retningslinjer, planer 
Hvordan gjør Hammerfest kommune det i dag? 

Kjører ut varm mat til hjemmeboende hver 
dag.  

Produserer for framtiden – har ekstra 
produksjon 

Kjører ut kok/kjøl til institusjonene to ganger 
i uken. 

Har ekstra varelager 

Bruker innleid transportør – bil med bakløfter Foretar 4 kontroller av alt som går ut 

R I S I K O V U R D E R I N G (konsekvens og sannsynlighet) 

Konsekvens Mindre farlig Farlig Kritisk Katastrofal 
Mennesker liv og 
helse 

X    

Samfunnsviktige 
funksjoner 

X    

Troverdighet / 
renommé / 
omdømme 

X    

Arbeidsmiljømessig 
konsekvens 

X    

Økonomiske og 
materiell verdi 

X    

Drift, produksjon og 
tjenesteytelser 

X    

Hvor ofte forventes det at en hendelse med skadeomfanget over vil kunne inntreffe? Sett X 

 
 
 

Lite sannsynlig 
 

 
 
 

Sannsynlig 
 

 
 
 

Meget sannsynlig 
 

 
 
 

Svært sannsynlig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risikodiagram  

Sannsynlighet 

Konsekvens 

Mindre farlig Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig     

Meget sannsynlig     

Sannsynlig X    

Lite sannsynlig     

 X   
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FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK (konsekvens og sannsynlighet) 
Hvis matproduksjon for sykehuset legges til kommunens produksjonskjøkken i 
Rypefjord 
 

Forslag til risikoreduserende tiltak 
 

Vurdere om det skal brukes innleid 
transport eller egen transportør. 

Har tilstrekkelig lagerkapasitet. 

Satse på å levere kok/kjøl 2 ggr. pr. uke Levere lunsj og spesialkost daglig – også 
lørdag og søndag 

Levere tørrvarer daglig eller etter oppsatt 
plan/bestilling. 

Alltid ha et lager med spesialkost. 

  

Konsekvens Mindre farlig Farlig Kritisk Katastrofal 
Mennesker liv og 
helse 

X  
  

Samfunnsviktige 
funksjoner 

X    

Troverdighet / 
renommé / 
omdømme 

X    

Arbeidsmiljømessig 
konsekvens 

X    

Økonomiske og 
materiell verdi 

X    

Drift, produksjon og 
tjenesteytelser 

X    

Hvor ofte forventes det at en hendelse med skadeomfanget over vil kunne inntreffe? Sett X 

 
 
 

Lite sannsynlig 
 

 
 
 

Sannsynlig 
 

 
 
 

Meget sannsynlig 
 

 
 
 

Svært sannsynlig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risikodiagram  

Sannsynlighet 

Konsekvens 

Mindre farlig Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig     

Meget sannsynlig     

Sannsynlig X    

Lite sannsynlig     

 X   
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Risikoskjema nr. 2 
Beredskap 

Risikomomenter 
  

Beredskap i forhold til større ulykker der man må ha mat inn til 
pårørende og ansatte på sykehuset, i forhold til uvær og eventuell 
stengt veil mellom Rypefjord og Fuglenes, i forhold til feilproduksjon 
av mat, i forhold til overproduksjon av mat, i forhold til smitte, i 
forhold til brann på produksjonskjøkken 

Eksisterende tiltak/forutsetninger – rutiner, prosedyrer, retningslinjer, planer 

Finnmarkssykehuset: Hammerfest kommune: 

Kriselager Kriselager 

 Noen lagerkapsistet på Postkjøkken på 
Institusjonene 

R I S I K O V U R D E R I N G (konsekvens og sannsynlighet) 

Konsekvens Mindre farlig Farlig Kritisk Katastrofal 
Mennesker liv og 
helse 

 X 
  

Samfunnsviktige 
funksjoner 

X    

Troverdighet / 
renommé / 
omdømme 

 X   

Arbeidsmiljømessig 
konsekvens 

X    

Økonomiske og 
materiell verdi 

X    

Drift, produksjon og 
tjenesteytelser 

X    

Hvor ofte forventes det at en hendelse med skadeomfanget over vil kunne inntreffe? Sett X 

 
 
 

Lite sannsynlig 
 

 
 
 

Sannsynlig 
 

 
 
 

Meget sannsynlig 
 

 
 
 

Svært sannsynlig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risikodiagram  

Sannsynlighet 

Konsekvens 

Mindre farlig Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig     

Meget sannsynlig     

Sannsynlig X    

Lite sannsynlig     

 X   
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FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK (konsekvens og sannsynlighet) 
Hvis matproduksjon for sykehuset legges til kommunens produksjonskjøkken i 
Rypefjord 
 

Forslag til risikoreduserende tiltak 
 

Større lager ved produksjonskjøkken i 
Rypefjord – utbygging 

Utarbeide ROS analyse og 
beredskapsplaner 

Ha felles beredskapstelefon Gjennomføre felles øvelser 

Avtale om levering av mat fra alternativt 
kjøkken – hotell eller annen kommune 

 

  

 

Konsekvens Mindre farlig Farlig Kritisk Katastrofal 
Mennesker liv og 
helse 

X  
  

Samfunnsviktige 
funksjoner 

X    

Troverdighet / 
renommé / 
omdømme 

X    

Arbeidsmiljømessig 
konsekvens 

X    

Økonomiske og 
materiell verdi 

X    

Drift, produksjon og 
tjenesteytelser 

X    

Hvor ofte forventes det at en hendelse med skadeomfanget over vil kunne inntreffe? Sett X 

 
 
 

Lite sannsynlig 
 

 
 
 

Sannsynlig 
 

 
 
 

Meget sannsynlig 
 

 
 
 

Svært sannsynlig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risikodiagram  

Sannsynlighet 

Konsekvens 

Mindre 
farlig 

Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært 
sannsynlig 

    

Meget 
sannsynlig 

    

Sannsynlig X    

Lite 
sannsynlig 

    

 X   
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Risikoskjema nr. 3 
 Matsikkerhet - produksjon - diett / ønskemat  

       

Risikomomenter 
 

Store variabler i antall porsjoner i forhold til sykehuset, utfordringer i 
forhold til spesialkost og diett, produksjonsstans, ønskekost, 
øyeblikkelighjelp, svinn, holdbarhet, avfallhåndtering, nærhet til 
pasientene, nærhet til sykepleierne, forurensning av mat, smitte 

Eksisterende tiltak/forutsetninger – rutiner, prosedyrer, retningslinjer, planer 

Finnmarkssykehuset Hammerfest kommune 

Alle matprosesser gjennomføres etter gode 
rutiner 

Alle matprosesser gjennomføres etter gode 
rutiner 

Har god kjennskap til avdelingene og 
postkjøkken 

Gjennomfører alle pålagte og egne kontroller 

Får beskjed om allergier etter «screening» av 
pasientene 

 

R I S I K O V U R D E R I N G (konsekvens og sannsynlighet) 

Konsekvens Mindre farlig Farlig Kritisk Katastrofal 
Mennesker liv og 
helse 

X  
  

Samfunnsviktige 
funksjoner 

X    

Troverdighet / 
renommé / 
omdømme 

X    

Arbeidsmiljømessig 
konsekvens 

X    

Økonomiske og 
materiell verdi 

X    

Drift, produksjon og 
tjenesteytelser 

X    

Hvor ofte forventes det at en hendelse med skadeomfanget over vil kunne inntreffe? Sett X 

 
 
 

Lite sannsynlig 
 

 
 
 

Sannsynlig 
 

 
 
 

Meget sannsynlig 
 

 
 
 

Svært sannsynlig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risikodiagram  

Sannsynlighet 

Konsekvens 

Mindre farlig Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig     

Meget sannsynlig     

Sannsynlig X    

Lite sannsynlig     

 X   
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FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK (konsekvens og sannsynlighet) 
Hvis matproduksjon for sykehuset legges til kommunens produksjonskjøkken i 
Rypefjord 
 

Forslag til risikoreduserende tiltak 
 

Få på plass felles bestillingssystem som 
snakker sammen 

Produsere 24/7 – vaktordning/turnus? 

Ha diettkjøkken Satse på gode systemer som passer for 
begge parter 

Sikre gode opplæring og forståelse Gjennomføre gode kontroller 

Ha godt samarbeid IVO? 

 

Konsekvens Mindre farlig Farlig Kritisk Katastrofal 
Mennesker liv og 
helse 

X  
  

Samfunnsviktige 
funksjoner 

X    

Troverdighet / 
renommé / 
omdømme 

X    

Arbeidsmiljømessig 
konsekvens 

X    

Økonomiske og 
materiell verdi 

X    

Drift, produksjon og 
tjenesteytelser 

X    

Hvor ofte forventes det at en hendelse med skadeomfanget over vil kunne inntreffe? Sett X 

 
 
 

Lite sannsynlig 
 

 
 
 

Sannsynlig 
 

 
 
 

Meget sannsynlig 
 

 
 
 

Svært sannsynlig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risikodiagram  

Sannsynlighet 

Konsekvens 

Mindre 
farlig 

Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært 
sannsynlig 

    

Meget 
sannsynlig 

    

Sannsynlig X    

Lite 
sannsynlig 

    

 X   
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Risikoskjema nr. 4 
Samarbeid - bestilling- avvikshåndtering 

Risikomomenter 
  

Ulike bestillingssystemer, ulike avvikssystemer, svikt i samarbeide, 
ikke samme arbeidsgiver og ledelse 

Eksisterende tiltak/forutsetninger – rutiner, prosedyrer, retningslinjer, planer 

Finnmarkssykehuset Hammerfest kommune 

Avvikssystem: Docmap Avvikssystem: QM+ 

Bestillingssystem: ClockWork Har som oftest fast bestilling, endres ved 
behov fra institusjonene og 
hjemmetjenesten 

Nattevakt bestiller mat etter antall 
pasienter 

 

R I S I K O V U R D E R I N G (konsekvens og sannsynlighet) 

Konsekvens Mindre farlig Farlig Kritisk Katastrofal 
Mennesker liv og 
helse 

 X 
  

Samfunnsviktige 
funksjoner 

X    

Troverdighet / 
renommé / 
omdømme 

 X   

Arbeidsmiljømessig 
konsekvens 

 X   

Økonomiske og 
materiell verdi 

X    

Drift, produksjon og 
tjenesteytelser 

X    

Hvor ofte forventes det at en hendelse med skadeomfanget over vil kunne inntreffe? Sett X 

 
 
 

Lite sannsynlig 
 

 
 
 

Sannsynlig 
 

 
 
 

Meget sannsynlig 
 

 
 
 

Svært sannsynlig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risikodiagram  

Sannsynlighet 

Konsekvens 

Mindre farlig Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig  X   

Meget sannsynlig     

Sannsynlig     

Lite sannsynlig     

   X 
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FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK (konsekvens og sannsynlighet) 
Hvis matproduksjon for sykehuset legges til kommunens produksjonskjøkken i 
Rypefjord 

Forslag til risikoreduserende tiltak 
 

Alltid har et større lager med spesialkost 
stående 

Gjennomføre jevnlige fagmøter / 
samarbeidsmøter mellom partene 

Få et felles bestillingssystem - gi og 
opplæring til alle 

Få et felles avvikssystem – gi god 
opplæring til alle 

Få til et system det personalet rullere 
mellom postkjøkken og 
produksjonskjøkken 

En bemanningsplan der man alltid er to på 
postkjøkken på sykehuset 

  

Konsekvens Mindre farlig Farlig Kritisk Katastrofal 
Mennesker liv og 
helse 

X  
  

Samfunnsviktige 
funksjoner 

X    

Troverdighet / 
renommé / 
omdømme 

X    

Arbeidsmiljømessig 
konsekvens 

X    

Økonomiske og 
materiell verdi 

X    

Drift, produksjon og 
tjenesteytelser 

X    

Hvor ofte forventes det at en hendelse med skadeomfanget over vil kunne inntreffe? Sett X 

 
 
 

Lite sannsynlig 
 

 
 
 

Sannsynlig 
 

 
 
 

Meget sannsynlig 
 

 
 
 

Svært sannsynlig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risikodiagram  

Sannsynlighet 

Konsekvens 

Mindre 
farlig 

Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært 
sannsynlig 

    

Meget 
sannsynlig 

    

Sannsynlig X    

Lite 
sannsynlig 

    

 X   
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Risikoreduserende tiltak ved gjennomføring av ROS - analysen 
 
 
Sluttprodukt: 
 
Arbeidsgruppens forslag til prioriterte tiltak etter gjennomført risiko- og 
sårbarhetsanalyse 
 
Pri  Uønskede 

hendelser  
m/ 

angivelse 
av årsak 

Forslag til nye 
forebyggende tiltak 

 

Ansvar Tids-
frist  

Merknader Utført  

 
1 
 

 
Leveranse-
sikkerhet 
og logistikk 
 
  
 
 
 
 

 
Vurdere om det skal brukes innleid 
transport eller egen transportør. Har 
tilstrekkelig lagerkapasitet 
 
Satse på å levere kok/kjøl 2 ggr. pr. uke 
 
Levere lunsj og spesialkost daglig – også 
lørdag og søndag 
 
Levere tørrvarer daglig eller etter oppsatt 
plan/bestilling 
 
Alltid ha et lager med spesialkost 

    

 
2 
 

 
Beredskap 
 
 
 
 
 
 
 

 
Større lager ved produksjonskjøkken i 
Rypefjord – utbygging  
 
Utarbeide ROS analyse og 
beredskapsplaner 
 
Ha felles beredskapstelefon 
 
Gjennomføre felles øvelser 
 
Avtale om levering av mat fra alternativt  
kjøkken – hotell eller annen kommune  

    

 
3 

 
Mat-
sikkerhet 
           - 
produksjon 
           - 
diett / 
ønskemat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Få på plass felles bestillingssystem som 
snakker sammen  
 
Produsere 24/7 – vaktordning/turnus? 
 
Ha diettkjøkken  
 
Satse på gode systemer som passer for 
begge parter        IVO? 
 
Sikre gode opplæring og forståelse 
 
Gjennomføre gode kontroller 
 
Ha godt samarbeid  
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4 
 

 
 
Samarbeid 
 
- bestilling 
 
 - avviks-
håndtering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alltid har et større lager med spesialkost 
stående  
 
Gjennomføre jevnlige fagmøter / 
samarbeidsmøter mellom partene 
 
Få et felles bestillingssystem - gi og 
opplæring til alle  
 
Få et felles avvikssystem – gi god 
opplæring til alle 
 
Få til et system det personalet rullere 
mellom postkjøkken og 
produksjonskjøkken  
 
En bemanningsplan der man alltid er to 
på postkjøkken på sykehuset 
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