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Innledning 
Bakgrunn for prosjektet 
 

Ifølge Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter1, skal det i forbindelse med konseptfasen 

utarbeides et hovedprogram. Hovedprogrammet skal klargjøre de forutsetninger som skal ligge 

til grunn for utbyggingen. Dette gjøres ved å beskrive hvilken virksomhet som skal inn i bygget, 

grunnlaget for dimensjoneringen, og overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, 

utearealer, utstyr og infrastruktur. Forutsetningene baseres på Utviklingsplanen2 og evt. andre 

føringer og behovsanalyser i tråd med den utviklingsretning helseforetaket har beskrevet. 

Hovedprogram Steg 1 beskriver de forutsetninger som legges til grunn for å kunne utvikle 

fremtidsrettede tjenester for akutt- og intensivbehandling ved Sørlandet sykehus HF 

Kristiansand (Heretter SSK). En del av dette innebærer å vurdere samlokalisering av tjenester 

med Kristiansand kommune. 

 

Hensikt 
Hovedprogrammet klargjør de forutsetninger som skal ligge til grunn for utbyggingen, og 

hensikten med hovedprogrammet er å gi et godt grunnlag for den videre planlegging og 

prosjektering. Hovedprogrammet for Sørlandet sykehus Akuttbygg Kristiansand (SSAK) 

beskriver dagens situasjon for virksomhet og bygg, hvilke funksjonsområder som skal inn i 

bygget, hvilken kapasitet funksjonene skal ha, hvordan funksjonene skal henge sammen, 

funksjonskrav til de ulike funksjonene, rom- og arealbehov, i tillegg til en beskrivelse av 

overordnede krav til teknikk, utstyr og IKT.  

 

Hovedprogrammet bygger på Utviklingsplanen, og avklarer hvilken virksomhet som inngår i 

prosjektet og beskriver krav og forutsetninger som utviklingsplanen vektlegger for fremtidig 

bygg og virksomhet ved SSK. De dimensjonerende forutsetningene for framtidig virksomhet i 

helseforetaket og konsekvensene av endringer, er beskrevet i Utviklingsplanen. Utredningene 

skal i hovedsak bygge på disse, men det vil likevel være behov for en kvalitetssikring, avgrensing 

og evt. detaljering av den framskriving som er foretatt i arbeidet med utviklingsplanen. Det er i 

2021 utført framskrivning av fremtidige funksjons- og kapasitetsbehov ved SSK3 utgitt av 

Sykehusbygg HF (heretter SBHF). Hovedprogrammet inneholder videre en beskrivelse av 

fremtidige driftskonsepter og en overordnet organisering av virksomheten, som stiller krav og 

gir rammer for det fysiske sykehusbygget. Det er videre foretatt kvalitetssikring av 

kapasitetsbehov for akuttmottak og intensivenhet, inkl. tung overvåkning, i konseptfasens steg 1. 

 
Hovedprogrammet er skrevet i tråd med «Veileder for Hovedprogram»4. Hovedprogrammet 
består av fem delprogram:  
 
1. Funksjon  
2. Teknikk  
3. Utstyr  
4. Overordnet IKT-konsept  
5. Rom og areal  

 
1 Sykehusbygg HF (2017), Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter 
2 Utviklingsplan 2040 Sørlandet sykehus HF  
3 Sykehusbygg HF (2020) Beskrivelse av RHF-enes modell for framskriving av aktivitet og beregning av kapasitet 
4 Sykehusbygg HF (2019), Veileder for Hovedprogram 
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I veileder for Hovedprogram forutsettes det at ca. 80 % av hovedprogrammet vil være klart i 
steg 1 av konseptfasen, mens programmet kompletteres parallelt med utarbeidelsen av skisse og 
kalkyler i konseptfasens steg 2. Det understrekes at prosjektet vil utvikles og detaljeres videre i 
prosjektfasene, men at videre prosjektutvikling bygger på rammene for prosjektet som er 
vedtatt i Steg 1.  
 
Etter en alternativvurdering i steg 1 av konseptfasen, godkjennes hovedprogram og 
hovedalternativ som grunnlag for videre utdyping i form av detaljerte skisser med tilhørende 
kalkyler og utredninger (beslutning B3A), vist i figur 1. 
 

 
           
Figur 1 Prinsippskisse som viser hvordan konseptfasen utføres i to steg: Steg 1: Hovedprogram og 
alternativvurdering. Steg 2: Valg av det alternativet som skal utdypes gjøres i beslutning B3A 
 
 

I mandatet for konseptfasen for SSAK står det at «Hovedprogram og konseptuelle løsninger skal 
omfatte virksomheten som berøres av prosjektet. Hovedprogrammet skal klargjøre premissene for 
videre prosess, og skal i tillegg beskrive forutsetninger og forslag til arealbruk på et overordnet 
nivå og på en etterprøvbar måte. Prinsipper for person- og vareflyt, organisering og bemanning 
skal etableres.» (Mandat for konseptfasen, godkjent 17.2.2022). 
I utforming av akuttmottaket vil kunnskap presentert i «Konseptprogram for akuttmottak5» 
legges til grunn.  

 

Prosess 
For å sikre forankring hos brukere og ansatte i egen organisasjon har SSHF opprettet en 

strategisk medvirkningsgruppe som samarbeider med prosjektorganisasjonen om å beskrive 

fremtidige virksomhetsalternativ for de enkelte funksjonsområder i steg 1. Deltakere er ledere 

 
5 Sykehusbygg HF (2020), Konseptprogram for akuttmottak 
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fra berørte enheter, brukerrepresentant, tillitsvalgte og vernetjeneste. Det er etablert 

funksjonsgrupper som i løpet av steg 1 har vært diskusjonspartnere for deltakerne i strategisk 

medvirkningsgruppe. Disse gruppene vil i steg 2 inngå i arbeidet med programmering av 

spesifikke funksjonsområder. Funksjonsgruppenes ledere sitter i strategisk 

medvirkningsgruppe, og har deltakere fra alle enheter som er berørt. Det er gjennomført 

særmøter for enkelte funksjoner ved behov gjennom steg 1 av konseptfasen. 

 

Del 1 Funksjon 
Dagens situasjon for virksomhet og bygg  
 

Klinikk for somatikk Kristiansand er ett av de tre somatiske sykehusene i Sørlandet sykehus HF 

HF, og ligger 2 km nord for Kristiansand sentrum. Hovedbygg for somatikk (bygg 10) ble oppført 

i 1989. Dagens akuttmottak ligger i første etasje, og intensivenhet, operasjons- og anestesienhet 

samt medisinsk intermediær ligger i 2. et. Nyfødtintensiv ligger i 2. et i bygg 5, vegg i vegg med 

barsel og tvers over gangen for Fødeavdelingen. 

 

Det er godt dokumentert at de somatiske akutt- og intensivfunksjonene i Kristiansand lenge har 

hatt for lav kapasitet og for begrenset areal, og at det er bekymringer om uforsvarlig drift hvis 

man ikke får styrket kapasiteten ved disse funksjonsområdene. For dokumentasjon vises det til 

Utviklingsplan 2035 for SSHF, Økonomisk langtidsplan 2020-2023, samt Strategi 2018-2020 og 

2021-2024, den siste styrebehandlet og vedtatt i mars 2021. Forberedelse til å utvikle løsninger 

for disse områdene har pågått i over ti år.    

 

De fleste av avdelingene som omfattes av prosjektet opplever arealmangel som følge av 

betydelig aktivitetsøkning de senere år. Det er gjennomført mindre ombygginger for å øke 

kapasitet, men pasientantallet har økt raskere og i et større omfang enn det som kan løses ved 

forbedringer innenfor dagens bygningsmasse. Det er betydelige kapasitetsutfordringer, og 

framskrivninger indikerer en økt pasienttilstrømning som ikke kan håndteres innenfor dagens 

areal. Dette gjelder alle funksjonsområder som omfattes av prosjektet. 

 

Store deler av nåværende bygningsmasse er mangelfull både mht. utforming, tilgjengelige 

arealer og teknisk standard. Infrastrukturen i dagens hovedbygg er ikke oppgradert iht. dagens 

forskrifter og krav, og det er et stort behov for vedlikehold. Byggene er ut fra dagens 

kvalitetskrav dårlig tilrettelagt for god pasientbehandling, og utformingen gjør det i mange 

tilfeller ressurskrevende å drifte på en hensiktsmessig måte.  

 

Sørlandet sykehus HF (heretter SSHF) har tomtearealer med utbyggingsmuligheter på Eg. 

Grunnforholdene er slik at tunge sykehusfunksjoner (bl.a. akutt- og intensivfunksjoner) er 

anbefalt plassert på nordlige del av området. Sykehuset har tomter både i forlengelsen av bygg 

10 og bygg 5, men mulighetene for utbygging avhenger av valgte løsninger for akuttbygget og et 

eventuelt samarbeid med kommunen. Tegningen nedenfor viser dagens bygningsmasse og 

foreslått plassering av fremtidig akuttbygg (rød markering merket A1). 
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Figur 2 – Oversiktsbilde over Eg 

 

Akuttmottaket 

Akuttmottaket ble bygd i 1990, og ble dimensjonert for 14.000 pasienter/år.  Ca. 30.000 

episoder6 er registrert i akuttmottaket de siste årene (2018-2020). Antallet pr. dag varierer mye, 

men dette utgjør i snitt ca. 80 episoder/dag. Videre er det ca. 200 helikopterlandinger i snitt ved 

SSK pr år fra alle Norsk Luftambulanse (NLA)-baser. Behovet er økende. 

 

Akuttmottaket tar kun imot øyeblikkelig hjelp-pasienter. Alle pasienter som skal til 

akuttmottaket, både pasienter som kommer med ambulanse, selvhenvendere og pasienter til 

skadepoliklinikken, bruker samme inngang. Traumepasienter og andre svært syke pasienter 

krysser forbi ventesone for innskrivning og triage.  

 

Akuttmottaket har 3 akuttrom med til sammen 5 sengeplasser, 5 undersøkelsesrom, en sal med 

10 plasser, og et triageområde med 6 plasser, til sammen 26 plasser. I tillegg er det en 

skadepoliklinikk med 3 undersøkelsesrom, som ligger for langt unna til å kunne brukes fleksibelt 

av akuttmottaket. Det har tidligere vært observasjonssenger i mottak, men disse ble avviklet pga. 

plassmangel. Akuttmottaket har ikke luftsmitteisolat eller rom med sluse. De eksisterende 

lokalene er ikke tilrettelagt for CBRNE7, massetilstrømning eller pandemi. Massetilstrømning må 

evt. løses med mobile løsninger som telt m.m. Utforming, felles inngang for alle, og lav kapasitet 

gjør det vanskelig å håndtere akutte hendelser med flere tilskadekomne på én gang. Dagens 

løsning er ikke tilrettelagt for å ivareta pasienter med ulike behov for skjerming (utagerende 

 
6 Dette omfatter innleggelser, polikliniske akuttmottak og skadepoliklinikk. 
7 CBRNE er en fellesbetegnelse på hendelser som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), 
radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensiale. 
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pasienter, undersøkelser etter vold og overgrep mm) eller mottak av barn. 

 

Det er vanskelig å få til god pasientlogistikk pga. lav kapasitet i mottaket, og dette påvirker flyten 

inn mot sengepostene. Liggetiden påvirkes av ventetid på bildediagnostikk og blodprøvesvar. 

Liggetid kan også forlenges pga. forsinket tilsyn av beslutningsdyktig lege, samt venting på 

overflytning til sengepost.  

 

Intensivenheten inkl postoperativ enhet 

Intensivenheten har 14 sengeplasser, men er bemannet for 8 senger: 4 intensivsenger og 4 

intermediærsenger (kir).  I tillegg drifter de postoperativ enhet (heretter PO) som har 14 

oppvåkningsplasser (11 i sal, 3 i et rom). Intensiv har to luftsmitteisolat, som også benyttes til 

tuberkulosepasienter og andre pasienter med behov for luftsmitteisolat. 

 

Intensiv har 8 enerom, hvorav to rom kan omgjøres til tosengsrom, samt en sal med fem 

sengeplasser. De har også et behandlingsrom som brukes til kortere behandlinger (CVK, 

bloodpatch o.l.). Salen er lite hensiktsmessig utformet både med hensyn til smittefare, 

taushetsplikt, skjerming og effektive arbeidsforhold. Enheten oppfyller ikke krav i forskrift om 

rom som er tilpasset barn/ungdom. 

 

PO er tilknyttet intensivenheten og ligger i enden mot Kvinneklinikken. Personalet rullerer 

mellom intensivenheten og postoperativ. Postoperative pasienter ivaretas av intensivenheten 

om natten. Postoperativ er plassert nært operasjon, kvinneklinikk og kirurgiske sengeposter.   

Intensivenheten ved SSK hadde i 2021 1755 intensivdøgn og 460 intermediærdøgn. Årlig har 

enheten ca. 6.000 postoperative pasienter.  

 

Intensivenheten samarbeider med MIE om pasientplassering ved overbelegg.  Intensivenheten 

har for lav kapasitet i forhold til behovet, og det forventes økt behov for intensivkapasitet i 

fremtiden.  

 
Medisinsk intermediærenhet - MIE 
MIE er en del av kardiologisk seksjon. Enheten er bemannet for 8 senger: 2 
hjerteovervåkningssenger og 6 intermediærsenger. Enheten har 4 sengerom med kapasitet til 
totalt 5 pasienter, og en sal med kapasitet til 3 pasienter, i tillegg til et behandlingsrom. Det 

mangler eget undersøkelsesrom. 
 
Enheten behandlet i 2019 1.589 pasienter, med 2.073 liggedøgn. Gjennomsnittlig liggetid for 
posten er 1,4 døgn. 
 

MIE har beliggenhet nær akuttfunksjoner, intensiv og medisinsk avdeling. Dette fungerer godt og 

det er nært samarbeid. Enheten har trange lokaler, med få støtterom og begrenset lagerplass.  

Alle funksjonsrom deles med medisinsk sengepost (lager, kjøkken, skyllerom). Små 

arbeidsplasser gjør det vanskelig å overholde taushetsplikt under visitt.  

 

Operasjons- og anestesienhetene 

Operasjonsenheten ligger sentralt plassert i bygg 10. Enheten har pr i dag 13 operasjonsstuer. 

Det foregår planlagt aktivitet i 11 av 13 stuer på dagtid. En stue er tilgjengelig for akutte 

operasjoner og håndterer all annen ø-hjelp, den andre står i beredskap til sectio døgnet rundt. I 

tillegg er det aktivitet ved Gastrolab, MR, hjertestans, Røntgen, i teammottak 
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i akuttmottak, mm. 

 

40% av pasientene som opereres er akutte tilfeller. 60% er elektiv virksomhet, og rundt 50% av 

den elektive virksomheten er dagkirurgisk. Dagkirurgen har egne oppvåkningsplasser. Elektive 

operasjoner foregår på dagtid, mens akutte pasienter opereres døgnet rundt. Det er to team dag 

og kveld og ett team på natt, som håndterer akutte operasjonspasienter.  

 

Det er gjennomført en delvis oppgradering av operasjonsstuene de senere år, men det er ikke 

mulighet til arealutvidelse ved nåværende plassering i bygningsmassen. Eksisterende stuer er på 

40 m2. Dagens operasjonsstuer er ikke tilrettelagt for robot- eller hybridkirurgi, hverken 

teknisk, ergonomisk eller i størrelse. Det mangler tilstrekkelig støtteareal som lagerplass til 

utstyr og MTU. 

 

Nyfødtintensiv 

Enheten i Kristiansand behandler syke nyfødte født til termin, og premature født i uke 28 eller 

eldre (vanligvis > 1200 gram). Enheten arbeider ut fra en familiesentrert nyfødtomsorg, som 

innebærer at hele familien skal være inkludert i behandlingen av det syke nyfødte barnet. Det er 

teknisk lagt opp til 19 plasser, men pga. størrelsen på rommene bruker enheten maksimalt 12 

plasser. Enheten er bemannet til 12 pasienter og har ett isolat.  

 

Enheten hadde 450 pasientopphold i 2021, med en gjennomsnittlig liggetid på 6,6 døgn. Noen 

barn kan ha behov for å ligge flere måneder i avdelingen, andre bare noen timer til observasjon. 

Avdelingen tar imot pasienter fra hele Agder. 

 

Foreldre har i dag liten mulighet for privatliv og personvern på dagens fellesrom/saler gjennom 

tidvis svært lange forløp. Enheten har 4 familierom, men ingen av familierommene har eget bad 

med dusj/toalett. Kun ett rom har lagt til rette for at søsken kan være til stede hele døgnet. Det 

er ingen oppholdsrom eller kjøkken for foreldre. Hvis ikke det er ledige familierom bor 

foreldrene på rom på barsel/HABU, mens barnet er i avdelingen.  

 

Gjennomgående beskrivelser av dagens arealer og løsninger i de aktuelle 

funksjonsområdene: 

• For lav kapasitet på behandlingsplasser 

• For trange rom (begrenset plass til mange personer samtidig, forflytning av senger og 

utstyr som tar plass mm) 

• Mangelfulle arbeidsplasser for personell (kontor, arbeidsstasjoner)  

• For liten kapasitet på lager og støtterom (forbruksvarer/utstyr) 

• Fornøyd med beliggenhet i forhold til hverandre – lokalisering ivaretar nærhetsbehov 

 

Disse forholdene understøttes også av før-evaluering gjennomført av SBHF i mars 2022. 

 

Funksjonsområder og innhold i nytt akuttbygg 
 

Styret i Helse Sør-Øst RHF (heretter HSØ RHF) fattet 16. desember 2021 vedtak om igangsetting 

av konseptfase for SSAK. Prosjektet har en ramme på 1,0 milliarder kroner (pr mars 2021, 

prisjustert til 1, 075 pr 1. jan. 2022). Det skal omfatte akuttmottak og intensivenhet (inkl. kir. 
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intermediær8, samt postoperativ), fire nye operasjonsstuer, og evt. medisinsk intermediær, 

nyfødt intensiv, og etablering av helikopterlandingsplass. Sykehuset har pr. i dag ikke godkjent 

landingsplass for helikopter, men bruker området foran dagens akuttmottak.  

 

Prosjektet omfatter funksjoner som organisatorisk er underlagt tre avdelinger i Klinikk for 

somatikk Kristiansand. Akuttmottak og Medisinsk intermediærenhet (heretter MIE) er underlagt 

Medisinsk avdeling, Intensiv-, anestesi og operasjonsenhetene er underlagt Anestesi-, intensiv- 

og operasjonsavdelingen (heretter AIO), og Nyfødtintensiv hører inn under Barne- og 

ungdomsavdelingen. 

 

Tabellen viser de funksjonsområdene som prosjektet omfatter, og som er bearbeidet videre i 

skisseprosjekt i steg 1.  
 

Tabell 1 Funksjonsområder som inngår i de ulike virksomhetsalternativene utarbeidet i 

prosjektinnrammingen  

 Akuttområde Intensivplasser Intermediær Operasjon 
Nullalternativ 
 

Dagens løsning  Dagens løsning  Dagens løsning  Dagens løsning  

Alternativ 1 • Akuttmottak 
• Observasjonspost 
• Helikopter-

landingsplass 
 

• Intensiv 
• Nyfødt intensiv 

• Kirurgisk 
intermediær 

• Medisinsk 
intermediær 

 

Alternativ 2 • Akuttmottak 
• Observasjonspost 
• Helikopter-

landingsplass 
 

• Intensiv 
 
 
 

• Kirurgisk 
intermediær 
 

• Hybridstue 
• Robotstue 
• Sectiostue 
• Fjerde 

operasjonsstue  
Alternativ 3 • Akuttmottak 

• Observasjonspost 
• Helikopter-

landingsplass 
 

• Intensiv 
• Nyfødt intensiv 

• Kirurgisk 
intermediær 

• Medisinsk 
intermediær 

• Hybridstue 
• Robotstue 
• Sectiostue 
• Fjerde 

operasjonsstue  

 

 

Framskrevet dimensjoneringsgrunnlag 
 

I dette kapitlet presenteres kapasitetsberegningene for SSAK. SBHF har sammen med 

helseforetaket gjennomført en framskriving av aktiviteten ved SSHF basert på data fra 20199, 

med framskrivingshorisont til 2040. For full dokumentasjon av resultatene vises det til 

hovedrapporten10. Generelt er RHF-enes framskrivingsmodell lagt til grunn for 

kapasitetsberegningene, mens for akuttmottak og intensiv/intermediær er det gjort en 

tilnærming med utgangspunkt i dagens kapasitetsbehov (aktivitet fra akuttmottak og 

intensiv/intermediær). Grunnen til dette er at det i data fra Norsk Pasientregister (heretter NPR) 

ikke er mulig å identifisere bruk av akuttmottak, intensiv og tung overvåkning. Dette har derfor 

 
8 Sengene som benevnes «kirurgisk intermediær» i hovedprogram og tabeller brukes også av pasienter fra 
andre spesialiteter, slik som nevrologi, barn, ortopedi, gynekologi og øre-nese-hals.  
9 Dette året brukes som basisår fordi det er det siste «normale» aktivitetsåret. 2020 og 2021 er avvikende 
pga pandemi. 
10 Endelig versjon Framskriving SSHF 12.01.2022, vedlegg 3. 
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blitt gjort som en kvalitetssikring av beregningsgrunnlaget for de kapasitetene som planlegges, 

og fordi det ikke finnes noen etablert framskrivningsmodell for de komplekse 

funksjonsområdene som inngår i prosjektet. Tallene er avstemt med beregninger gjort av 

analyseavdelingen i HSØ RHF. 

 

Beregningene for akuttmottaket er gjort på tall fra 2021, supplert med tall for 2022 (inntil 

august). Det er noe høyere aktivitet i 2022 enn 2021, men ikke i et omfang som i gjennomsnitt vil 

påvirke antallet pasienter i samtidighet. 

 

Når det gjelder intensiv og kirurgisk intermediær brukes tall fra mai 2020 til første halvår 

202211.  For MIE brukes tall fra januar 2019 til august 2022. 

 

Det understrekes at det kun er behovet for undersøkelses- og/eller behandlingsrom basert på 

aktivitet som beregnes i disse analysene. Ventearealer, observasjonsarealer etc. er ikke 

inkludert, og vil komme i tillegg. 

 

Framskrivingene er gjort med utgangspunkt i befolkningsframskrivinger fra SSB 2020, og 

framskrevet til 2040. Den demografiske veksten i denne perioden er 40% for befolkningen som 

har Sørlandet sykehus Kristiansand (heretter SSK) som opptaksområde. Denne veksten er lagt til 

grunn for beregning av de kliniske kapasitetene ved akuttmottak og intensiv/intermediær. For 

de andre kapasitetene er også andre faktorer i framskrivingsmodellen inkludert (se fotnote 7) 

 

Akuttmottak 
Når det gjelder aktiviteten i akuttmottaket ved SSK er det tatt utgangspunkt i aktiviteten fra 

2021 for både innlagte og polikliniske pasienter i akuttmottaket. Tall for skadepoliklinikk er 

holdt utenfor. 2021 var et år med høy aktivitet, og det er usikkert om dette er et representativt 

år for akuttmottaket. I fall det er høyere enn normalt, vil man overvurdere kapasitetsbehovet 

noe. 

 

Det er to viktige premisser for beregning av pasienter i samtidighet:  

• Antall pasienter per dag 

• Varighet i mottak 

 

I utregningene er det tatt utgangspunkt i kapasitetsbehov ved 80 pasienter per dag. Videre er det 

forutsatt en gjennomsnittlig aktivitet gjennom døgnet, for hele året. Dette er en forutsetning som 

i noen tilfeller vil brytes. For eksempel ved større ulykker, vil man typisk kunne få mange flere 

pasienter i samtidighet enn det disse tallene viser. Forutsetninger om antall pasienter per dag er 

imidlertid en del høyere enn det faktiske gjennomsnittet (faktisk 67 pasienter pr hverdag). Det 

er samlet 22 dager i 2021 som har 80 pasienter eller mer, og det vil da hovedsakelig være ledig 

kapasitet om man tar høyde for 80 pasienter per dag.  

 

Videre vil tid i mottak spille en stor rolle for antall pasienter i samtidighet. Jo raskere man får 

pasientene videre i sykehuset (eller hjem), desto færre pasienter i samtidighet i mottak. Det er 

regnet både for 3 og 4 timer i mottak. Faktiske tall fra 2021 viser en gjennomsnittlig oppholdstid 

på 3,5 timer, og median oppholdstid nær 3 timer. 

 
11 Det er også gjennomført analyser av data for 2019, som ikke påvirker vurderingene. 
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Figur 3 Antall pasienter i samtidighet per klokketime ved akuttmottak Sørlandet sykehus, Kristiansand, med 

112 pasienter per dag og hhv. 3 (rød) og 4 (blå) timer oppholdstid i mottak. Framskrevet til 2040. 

 

Når tallene framskrives til 2040, med en demografisk vekst på 40 %, blir det behov for 31 

plasser når man tar utgangspunkt i 4 timer oppholdstid og 112 pasienter per dag i mottak. Ved å 

korte ned oppholdstiden til 3 timer blir det tilsvarende behov for 23 plasser. Med dagens 

oppholdstid vil tallene ligge midt mellom disse, med gjennomsnittlig 27 pasienter i samtidighet.  

 

Det er vurdert at 80 pasienter per dag (112 framskrevet til 2040) er en tilnærming som ikke vil 

gi mange dager i året med samtidighetsutfordringer, og heller ikke vil bety at man drifter med 

stor overkapasitet (figur 5). 

 

Som nevnt i innledningen er det ikke tatt med aktivitetsvurderinger for skadepoliklinikk. 

Aktiviteten her utgjør mindre enn en pasient i timen (18 pasienter per dag i gjennomsnitt). Det 

er rimelig å tro at disse har en kortere utredningstid enn man vanligvis har i akuttmottaket. En 

samtidighetsberegning med samme forutsetninger som over vil muligens overvurdere 

kapasitetsbehovet for skadepoliklinikken.  

 

Observasjonsplasser 
Når det gjelder observasjonsenhet er det laget et regneeksempel som grunnlag for å vurdere 

kapasitet på plasser.  

 

Forutsetninger: 

• Antar at 25% av døgnopphold og konsultasjoner behøver tid i observasjonsenhet 

• Tre alternativer for maksimum liggetid i observasjonsenhet: 8 timer, 12 timer eller 24 

timer 

• Belegg i observasjonsenhet: 75% 
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Dette gir følgende tall: 
 

Tabell 2 Regneeksempel for å beregne antall observasjonsplasser under gitte forutsetninger 

 
 

I videre planlegging er det tatt utgangspunkt i et antall på 15 plasser. Det må gjøres avklaringer 

rundt inklusjonskriterier, liggetid og bruk av plassene.   

 

Kirurgisk aktivitet og beregning av operasjonskapasitet  

 

Delkapitlet gir en oversikt over den kirurgiske aktiviteten i Kristiansand. Alle tall er her hentet 

fra den generelle framskrivingen omtalt innledningsvis. 

 

Antall operasjoner eller kirurgiske inngrep kan estimeres ved antall opphold i kirurgisk DRG. 

Her er det også mulig å skille mellom døgn- og dagkirurgi. Døgnkirurgi defineres som alle 

opphold i kirurgisk DRG som har minst en overnatting. Dagkirurgi defineres som alle opphold i 

kirurgisk DRG som samtidig har null dager i liggetid. For døgnoppholdene kan det forekomme at 

noen pasienter får utført 2 eller flere inngrep på ulike tidspunkter på samme døgnopphold. Når 

kapasiteten for antall døgnopphold i kirurgisk DRG skal beregnes, plusses det på 5 prosent 

døgnopphold for å ta høyde for dette. I tabell 2 er antall opphold i kirurgisk DRG vist både for 

døgn- og dagopphold. For dagoppholdene antas det en operasjonstid på 1,5 timer med 20 

minutters tid mellom operasjonene inkludert. For døgnoppholdene er det beregnet ulike 

operasjonstider knyttet til diagnosegruppene som framskrives i framskrivingsmodellen. Tidene 

varierer fra 1,5 til 2,5 timer mellom diagnosegruppene. Tiden mellom operasjonene er inkludert 

i operasjonstidene og er satt til 30 minutter for døgnoperasjonene.12 
 

Tabell 3 Framskrevne tall for kirurgisk aktivitet SSHF Kristiansand. 2019 til 2040. 

 

 

 

 
12 Alle operasjonstider er presentert i vedlegg 4 i rapporten «Beskrivelse av RHF-enes modell for framskriving av 

aktivitet og beregning av kapasitet» som kan finnes på følgende internettsider: 
https://sykehusbygg.no/Documents/Veiledere/Beskrivelse_av_Framskrivingsmodellen_2020.pdf 

 

Kirurgisk aktivitet Kristiansand År 2019 År 2040
Vekst       

2019-2040

%-vis vekst 

2019-2040

Antall døgnopphold i kirurgisk DRG 5 216            6 772            1 556            29,8 %

Antall dagopphold i kirurgisk DRG 4 125            5 582            1 457            35,3 %

Operasjonstimer døgnkirurgi 13 078          17 146          4 068            31,1 %

Operasjonstimer dagkirurgi 6 188            8 372            2 184            35,3 %

Herav antall operasjonstimer PM døgnkirurgi 834               1 433           599               71,8 %

https://sykehusbygg.no/Documents/Veiledere/Beskrivelse_av_Framskrivingsmodellen_2020.pdf
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I tabellen er antall operasjonstimer knyttet til pacemaker (PM) også vist, slik at det er mulig å 

korrigere for disse, siden disse inngrepene ikke nødvendigvis er operasjonsstuekrevende. Antall 

inngrep knyttet til PM er framskrevet kun demografisk. 

 

I tabell 4 presenteres beregnede operasjonsrom 2019 og 2040 for sykehuset i Kristiansand 

basert på aktivitetstallene i tabell 2. I beregning av kapasitet er følgende forutsetninger lagt inn: 

• For 95 prosent av operasjonstimene antas 6 timer effektiv brukstid pr dag 230 dager/år 

• For 5 prosent av operasjonstimene (døgnkirurgi) antas 24 timer effektiv brukstid/døgn 

365 dager/år 

 
Tabell 4 Antall beregnede operasjonsrom ved SSHF Kristiansand 2019 og 2040 

 
 

Med kapasitetsutnyttelsen som er beskrevet over er det et beregnet behov på 15 operasjonsrom 

i 2019. Dagens faktiske kapasitet er 13 operasjonsrom, som betyr at utnyttelsesgraden faktisk er 

høyere enn den som ligger til grunn for beregningene i tabell 4. Framskrivningene tilsier en 

vekst på 4 operasjonsrom fra 2019 til 2040. Sørlandet sykehus har besluttet å ta med 4 nye 

operasjonsstuer for å øke operasjonskapasiteten. Ettersom dagens antall er 13, vil dette gi totalt 

17 operasjonsrom i framtidig løsning. Hvis dette skal være tilstrekkelig for å dekke framskrevet 

behov, må utnyttelsesgraden være høyere enn det som er forutsatt ovenfor. 

 

Beregning av intensiv- og intermediærkapasitet 

Liggedøgn i intensivenheter og enheter for tung eller lett overvåking inngår i de samlede 

liggedøgnene ved sykehuset. Antallet liggedøgn for disse enhetene registreres imidlertid ikke, 

slik at det kan ikke leses ut fra pasientdata fra NPR hvor mange liggedøgn intensivenhetene har 

ved et sykehus. En metode som er benyttet for å anslå dette kapasitetsbehovet er den såkalte 

Walesmodellen13. Walesmodellen tar utgangspunkt i folketallet i området som skal betjenes, og 

bestemmer kapasiteten trinnvis ut fra størrelsen på området. Samtidig må det justeres for hvor 

stor andel av intensivpasientene som behandles utenfor eget HF. Dette estimeres ut fra andelen 

døgnpasienter som behandles utenfor eget HF. Dette gir et omtrentlig kapasitetsbehov for 

intensiv- og overvåkingsplasser i et område.  

 

Intensivenheten (intensiv og kirurgisk intermediær) 

Framskrivningen av kapasitet for intensivenheten (intensivsenger samt kirurgiske 

intermediærsenger) ved hjelp av Walesmodellen ga resultat som lå relativt langt unna dagens 

situasjon i SSK. Denne metodikken er utviklet for et befolkningsområde på 500 000 innbyggere, 

og ser umiddelbart ut til å overvurdere behovet for plasser i Kristiansand. Det ble derfor gjort 

nye beregninger med basis i dagens aktivitet, med data gitt av sykehuset.  

 
13 En annen beregningsmetode som noen ganger benyttes for å beregne intensivsenger er den såkalte Hill-Burton 
beregningsmetoden. Den baseres på anslag om hvor stor andel intensivsengene utgjør av den samlede sengemengden 
og videre på anslag om oppholdstider i intensivenheter. Dette er en skjønnsmessig vurderingsmodell som ikke gir 
noen «bedre» estimater enn Walesmodellen, og den gir heller ingen estimater på kapasitetsbehov for 
overvåkingsenheter. Vi velger derfor å benytte Walesmetoden som vurderingsmetode for dette. 

Type kirurgisk kapasitet Kristiansand År 2019 År 2040

Antall operasjonsrom, døgnkirurgi inkl PM 10 12

Herav PM 1 1

Antall operasjonsrom, dagkirugi 5 7

Sum operasjonsrom inkl. PM 15 19
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Figur 6 viser aktivitet per måned, fordelt på intensivdøgn og kirurgiske intermediærdøgn fra mai 

2020 til april 2022. Det kommer frem av figuren at det er relativt store månedsvariasjoner, og 

variasjonen er fra om lag 130 døgn til 235 døgn (desember 2021). Denne aktiviteten gjelder kun 

døgnaktivitet. I den grad det er pasienter som er inn og ut samme dag (eksempelvis overføring 

til et høyere nivå) vil den ikke være inkludert her. Dette betyr at det kan være noe 

undervurdering av den samlede aktiviteten ved enhetene.  

 

 
 
Figur 4 Intensivdøgn og intermediærdøgn mai 2020 til april 2022. Sørlandet sykehus, Kristiansand.   

 
Ved å ta utgangspunkt i antall liggedøgn kan denne aktiviteten regnes om til senger. I 
planleggingsprosjekter forutsettes det at tekniske senger, som dette er, har en beleggsprosent på 
75. Normalsenger beregnes med 85 prosent. 
 
Et teoretisk sengebehov vil derfor kunne beregnes med følgende formel: 
 
Sengebehov = (antall liggedøgn / (365 * 0,75)) 
 
Da vil man få et antall senger man trenger dersom beleggsprosenten er 75. I og med at 
aktiviteten per dag varierer sterkt, antas dette å være tilstrekkelig for å ta høyde for denne 
variasjonen. Det tas dermed ikke høyde for «sjokk», som for eksempel en alvorlig bussulykke e.l. 
 
Figur 5 viser beregning av antall senger for de to enhetene, etter formelen over. Den viser 
dermed hvor mange senger man trenger for å dekke 75 prosent av kapasiteten per måned, og 
har ikke noe med antall faktiske plasser å gjøre. Hvis enheten har færre plasser enn tallene her 
viser, betyr det at belegget er høyere enn 75 prosent, og motsatt hvis enheten har flere plasser.  
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Figur 5 Beregnet antall senger med 75% belegg, mai 2020 til april 2022. Sørlandet sykehus, Kristiansand.   

 

Figuren viser at sengetallet for intensivsenger varierer fra 4,2 i september 2020 til 8,5 i 

desember 2021 og februar 2022. For intermediærplasser er det også stor variasjon, men 

volumene er mindre: Fra 1,1 senger i januar 2022 til 2,5 senger i juli 2021. 

 

Samlet viser figuren at desember 2021 er den måneden som krever størst kapasitet, med hhv 9 

intensivsenger og 2 intermediærsenger (avrundet oppover). I og med at man tar utgangspunkt i 

en så lav beleggsprosent som 75, er det ikke sikkert at man skal dimensjonere for framtiden ut 

fra måneden med mest aktivitet. Imidlertid ser det ut til at det kan være rimelig å ta 

utgangspunkt i 8 intensivplasser og 3 intermediærplasser.  

 

Når dette skal framskrives til 2040, bør man ta utgangspunkt i den demografiske utviklingen for 

SSHF. Veksten er beregnet til 40 prosent i denne perioden, og således vil det framtidige behovet 

kunne beregnes ved å øke kapasitetene med 40 prosent. 

 

Dette vil si at for intensivsenger kan det anslås behov på 11,2 senger, og for kirurgisk 

intermediær 4,2. I den grad disse enhetene kan «dele» senger seg imellom kan man avrunde ned 

for den totale summen (11 + 4 = 15). Hvis de er adskilt, vil man avrunde opp på begge (12 + 5 = 

17). 

 

Medisinsk intermediærenhet  

Også for Medisinsk intermediærenhet (heretter MIE) er det bruk aktivitetsdata fra SSHF, 

presentert i figur 6. Figuren viser liggedøgn per måned fra januar 2019 til august 2022. Som 

figuren viser er det en relativt flat utvikling, med en topp i desember 2019 og lavest aktivitet i 

mai 2020. Gjennomsnittlig antall døgn per måned er 157.   
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Figur 6 Medisinske intermediærdøgn ved SSHF Kristiansand 

 

Ved å benytte samme resonnement som for intensiv og kirurgisk intermediær kan vi beregne 

behov for plasser, basert på den faktiske aktiviteten. I figur 7 vises dette per måned. Den blå 

linjen (nederst) er kapasitetsbehovet der man antar 100 % sengeutnyttelse. Dette er krevende å 

få til, ettersom pasientene ikke nødvendigvis ankommer sekvensielt. Det beregnes derfor også et 

sengebehov med 75 % utnyttelse, der man da har en viss kapasitet til å håndtere perioder med 

høyere pasienttilgang. Med hhv. 100 og 75 prosent utnyttelse vil dette i gjennomsnitt i perioden 

gi et sengebehov på 5,2 og 6,9 senger. I og med at man relativt ofte har et høyere behov enn 6,9 

senger, vil et fornuftig utgangspunkt for kapasitetsberegningene være 8 senger. Da dekker man 

gjennomsnittet per måned i stor grad, men det kan ikke utelukkes at det på dager med ekstra 

høy aktivitet kan bli knapphet på plasser. Det vil med andre ord kun være én måned i 

analyseperioden som har et høyere belegg enn 75 prosent (desember 2019).  

 

 
Figur 7 Beregnede kapasiteter med hhv. 100 % belegg og 75% belegg ved MIE, SSHF Kristiansand 
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Med 8 senger som utgangspunkt, vil man gjennom tilsvarende forutsetninger om en demografisk 

vekst på 40 prosent ha behov for 11,2 senger i 2040. Dette er samme beregnede behov som for 

intensivenheten. Det kan legges til at det i modellen er anslått en tilnærmet lik demografisk 

effekt for kirurgiske og medisinske pasienter (innlagte).  

 

Oppsummering Intensivenheten og Medisinsk intermediær  

Analysene tar utgangspunkt i faktisk aktivitet ved de to enhetene; Intensivenhet (inkl kirurgisk 

intermedierenhet) og MIE.  

 

Det er knyttet noe usikkerhet til resultatene i analysene:  

• Basis for analysene er faktisk registrert aktivitet. Man kan ikke «se» om det er rett 

pasient på rett plass. I tilfeller der det er plassmangel på andre steder i sykehuset, kan 

disse enhetene fylles opp med pasienter som strengt tatt skulle vært på et annet sted. 

Tilsvarende kan det motsatte være tilfelle, at man i hektiske perioder ikke har plass til 

alle pasientene som burde vært på disse enhetene, og må finne andre løsninger for disse. 

 

• Det er foretatt en ren demografisk beregning. Det vil si at det antas at 

pasientpopulasjonen forblir relativt uforandret fra i dag (kun justert for endring i SSBs 

befolkningsframskrivinger). Det er rimelig å tro at teknologiske endringer, og/eller 

endring i sykelighet vil kunne påvirke behovet på disse enhetene i tillegg. For å finne svar 

på dette, kreves en inngående faglig diskusjon. Videre kan effekter av teknologi og 

epidemiologi trekke både i retning mindre behov og større behov. Vurderingen er derfor 

at den demografiske utviklingen er det beste vi har per i dag. 

 

Når det gjelder kapasitetsberegningene, vil disse være avhengige av hvor fleksible enhetene er i 

samarbeid. Dersom de vurderes som selvstendige enheter med «sine» pasienter, vil 

kapasitetsbehovet være: 

• Intensiv = 12 (avrundet fra 11,2) 
• Kirurgisk intermediær = 5 (avrundet fra 4,2) 
• Medisinsk intermediær = 12 (avrundet fra 11,2) 
• Samlet = 12+5+12 = 29 plasser 

 

Dersom enhetene er fleksible i betydning at alle pasienter kan håndteres på tvers av enhetene, 

vil kapasitetsbehovet være: 

• 11,2+4,2+11,2 = 26,6; avrundet opp til 27 plasser. 
 

Nyfødtintensiv 

I tabell 5 gis en oversikt over beregnet behov for nyfødtsenger/kuvøser for de syke nyfødte 

basert på aktiviteten som er beregnet14. For Kristiansand estimeres det en vekst på 14,2 prosent 

for døgnoppholdene og 15,2 prosent for konsultasjonene for de syke nyfødte i perioden. De 

friske nyfødte er ikke inkludert i beregningen. Dette betyr at resultatene her i stor grad vil være 

et grunnlag for behovet for nyfødtintensiv-plasser. 

 

 

 

 
14 Se Framskrivingsrapporten kapittel 4 (vedlegg 3)  
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Tabell 5 Framskrevet aktivitet og beregnet antall plasser i nyfødtintensivenhet 

 

  
 

Forutsetninger: 

Ant. nyfødtsenger/kuvøser:  Belegg middels 75%, lavere 70% 

    Brukstid 365 dager i året 

Poliklinikkplasser:   Brukstid 230 dager i året 

    Brukstid timer pr dag: Middels 8, lavere 6 

 

Det er gjennomført kvalitetssikring av tallene med utgangspunkt sykehusets egne 

virksomhetstall. Tallene bekrefter at behovet for plasser er i tråd med det som framskrivningen 

viser. 

 

Dimensjonering og arealbehov 
 

Arealnormer 

Arealnormene som er benyttet i kapasitetsberegningen er en type arealnormer som benyttes i 

tidligfasen av et byggeprosjekt, og kun til den overordnede dimensjoneringen. Arealnormen er 

definert per enhet og inkluderer alle rom som er nødvendig for funksjonen. Sykehusareal 

beregnes på bakgrunn av erfaringsbaserte standarder for sykehusbygg. For sengeområder vil 

den typisk inneholde pasientrom, bad, oppholdsrom, arbeidsstasjoner og annet støtteareal for 

personalet, lager, desinfeksjonsrom osv. Arealnormen er også netto areal, det vil si uten 

trafikkareal og tekniske rom, som regnes som brutto areal. Arealnormene er erfaringsbasert og 

tilpasset prosjektet. Funksjoner som ikke er omfattet av arealnormer estimeres på bakgrunn av 

erfaringstall og sammenligning med andre sykehus og sykehusprosjekter. 

 

Brutto/nettofaktor 

Det skal også foretas en beregning av bruttoareal for utbyggingsprosjektet i tidligfase før en har 

gjort prosjektering av løsning. Summen av arealet for funksjonsområdene skal, sammen med 

tverrgående trafikkareal og areal for tekniske rom, utgjøre bruttoarealet av bygget som helhet. 

For å komme fram til samlet bruttoareal i programsammenheng benyttes en nøkkelfaktor for 

forholdet mellom netto funksjonsareal og bruttoareal. I denne beregningen benyttes 

brutto/nettofaktor 2,3. Senere vil bruttoareal fastsettes gjennom prosjektering. B/N-faktor er 

avhengig av størrelse. Erfaringsmessig vil b/n-faktor bli større jo mindre funksjonsareal som 

planlegges, pga teknisk areal som må planlegges uavhengig av nettoareal. 

 

 

Type aktivitet Kristiansand

Aktivitet 2019

Døgnopphold akutt 268

Liggedøgn akutt 2 671

Polikliniske kons akutt 141

Framskrevet til 2040 (demogr)

Døgnopphold akutt 306

Liggedøgn akutt 2 992

Polikliniske kons ø-hjelp 163

Beregnet kapasitet Kristiansand 

Middels 

utngrad

Kristiansand 

lavere 

utngrad

Kapasitet 2040

Ant nyfødtsenger/kuvøser 11 12

Poliklplasser 1 1

Kapasitet 2019

Ant nyfødtsenger/kuvøser 10 11

Poliklplasser 1 1
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Tabell 6 Kapasitets- og arealbehov 2040 for de to alternativene 2 og 315,16 

 
 

Planleggingsforutsetninger  
Arbeidsplasser som PC-plasser, dokumentasjonsplasser mm, dvs. ikke faste arbeidsplasser for 
personell, inngår i arealnormen for det enkelte funksjonsområde, og er dermed inkludert i 
prosjektet.  Videre er det planlagt med ett kontor for stedlig ledelse pr. funksjonsområde. Arealer 
som forsvinner som følge av riving vil bli erstattet.  
 
Kontorfunksjoner, dvs. faste arbeidsplasser for klinisk og administrativt personell, forutsettes 
dekket i nåværende bygningsmasse.   
 

Prosjektet omfatter ikke økt kapasitet i personalgarderober og andre støttefunksjoner, da 
prosjektet i utgangspunktet ikke utløser økt bemanning. Unntatt fra dette er en stedlig 
garderobe for bruk ved tilsøling o.l. i sammenheng med operasjon.   
 
Videre forutsettes det at det er tilstrekkelig kapasitet i dagens sengevasksentral, og at 
sterilsentralen har kapasitet til å håndtere den økende aktiviteten som de fire nye 
operasjonsstuene medfører.   

 
15 Andelen ombygd areal vil variere noe i de ulike alternativene. Ombygd areal vil i varierende grad komme i tillegg til det som står i 
tabellen.  
16 Rød skrift markerer ombygging/erstatningsarealer som følge av prosjektet. 

 

Hovedfunksjon Delfunksjon Romforklaring

Kapasitets 

behov Arealnorm

Totalt netto 

areal

Kapasitets 

behov Arealnorm

Totalt netto 

areal

Opphold, somatikk Intensiv
Egen beregning, men framskrives 

som en del av normalsenger. 15 45 675 15 45 675

Opphold, somatikk Nyfødt intensiv /neo natal 0 65 0 10 65 650

Opphold, somatikk Tung overvåking
Egen beregning, men framskrives 

som en del av normalsenger. 4 35 140 16 35 560

Opphold, somatikk Observasjon (akuttmottak) 15 20 300 15 20 300

Undersøkelse og behandling, somatikk Operasjon
1 hybrid, 1 robot, 1 sectio, 1 standard 

(6 timers drifttid) 4 120 480 4 120 480

Undersøkelse og behandling, somatikk Oppvåkning

Sal + rom. I tillegg kommer 14 

plasser i eksisterende postop, til 

sammen 23 plasser. Se under 9 18 162 9 18 162

Undersøkelse og behandling, somatikk Oppvåkning
Eksisterende plasser, samlok. med 

nye plasser 14 18 252 14 18 252

Undersøkelse og behandling, somatikk Radiologi, CT 
Muligheter for kap.sutnyttelse også 

for elektive pasienter. 1 90 90 1 90 90

Undersøkelse og behandling, somatikk Skadepoliklinikk 4 30 120 4 30 120

Undersøkelse og behandling, somatikk Akuttmottak 1 1074 1074 1 1074 1074

Delsum 3 293              4 363              

Administrasjon kliniske kontorfunksjoner

erstatningslokaler for revet bygg, i 

skjæringspunkt mellom grønn og hvit 

sone AIO 3 9 27                    3 9 27                    

Administrasjon kliniske kontorfunksjoner

erstatning for revet bygg, i 

skjæringspunkt mellom grønn og hvit 

sone AIO, møterom 1 20 20                    1 2 2                      

Administrasjon Kliniske kontorfunksjoner
Fast kontorarb. plass til leger, 

merkantilt ansatte osv. 3 9 27 3 9 27

Administrasjon Kliniske kontorfunksjoner
Erstatningslokaler for revet bygg, 

klinikkledelse enekontor 6 9 54 6 9 54

Administrasjon Kliniske kontorfunksjoner
Erstatningslokaler for revet bygg, 

klinikkledelse, møterom - 12 -14 pers 1 40 40 1 40 40

Diverse ombyggingsarealer lett omb. 1 232                 232                 

Pasientservice Pasientservice
Må diskuteres - sees i sammenheng 

med sykehuset ellers 3 18 0 3 18 0

Medisinsk service Ambulansetjeneste Tas av areal akuttmottak 1 15 0 1 15 0

Medisinsk service Ambulansehall

Ikke-medisinsk service Beredskap Tas av areal akuttmottak (CBRNE) 1 10 0 1 10 0

Personalservice Garderobe

Garderobe operasjon ved 

blodtilsøling, lagt inn som del av 

operasjonsarealet. 1 8 0 1 8 0

Personalservice Overnatting 1 50 0 1 50 0

Delsum 353                 353                 

Totalt Netto 3646 4716

Tillegg teknikk og trafikk 2,3

Totalt brutto 8 386              10 847            

Kapasitets- og arealbehov 2040

Sørlandet sykehus HF, Kristiansand

Alternativ 2 Alternativ 3
Akuttmottak, observasjon, intensiv, kir 

intermediær, operasjon
Akuttmottak, observasjon, intensiv, nyfødt 

intensiv, kir og med intermediær, operasjon
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Arbeidet i steg 1 har vist at det kan være behov for å se grundigere på funksjonene nevnt over.   
 

Når det gjelder postoperative plasser, omfatter prosjektet kun plasser som er planlagt ut fra 

kapasitetsbehovet til nye operasjonsstuer. Dette betyr at nåværende postoperative plasser må 

videreføres for at sykehuset totalt sett skal ha tilstrekkelig postoperativ kapasitet for 

døgnkirurgi. Det bør sikres ett sammenhengende pre/postoperativt område for døgnkirurgi. 

 

 

Overordnede driftskonsepter17 og sammenhenger 
 

Det er identifisert flere prosjektutløsende faktorer som SSAK skal adressere. For å nå sykehusets 

mål om å videreutvikle seg for å møte fremtidens utfordringer, og sikre likeverdige tjenester 

med god kvalitet tilpasset pasientenes behov innenfor de rammer som er fastsatt, må prosjektet 

resultere i et bygg som er fleksibelt og som raskt kan tilpasse seg nye metoder.  

 

På bakgrunn av de prosjektutløsende behovene og virksomhetenes mål og utviklingsplaner er 

det utledet 7 effektmål for Sørlandet sykehus HF akuttbygg Kristiansand (SSAK): 

1. Pasientforløpene er preget av kvalitet, sikkerhet og trygghet for pasienter og pårørende 

2. SSHF gjennomfører ressurseffektive pasientforløp  

3. Byggene er teknisk funksjonsdyktige, funksjonelle og orientert mot fremtidsrettede 

behandlingsmetoder 

4. SSHF er en sikker arbeidsplass som bidrar til å rekruttere og beholde medarbeidere 

5. SSHF legger til rette for faglig utvikling og gode utdanningsløp  

6. Det gjennomføres samhandling som bidrar til gode pasientforløp 

7. Det legges til rette for en helhetlig langsiktig utvikling av SSHF 

 

Disse effektmålene er supplert med flere underpunkter. Det er ikke inkludert tiltak innenfor 

organisasjonsutvikling i Hovedprogrammet, men dette blir ivaretatt parallelt i virksomhetenes 

OU-prosesser. En nærmere beskrivelse av hvilke bygningsmessige funksjonaliteter og krav 

bygget må inneha for å sikre målrealisering av effektmålene finnes under hvert 

funksjonsområde, og vil bli ytterligere beskrevet i konseptfasens steg 2. 

 

Prosjektet omfatter et tilbygg som skal romme noen svært sentrale deler av virksomheten. Det 

er derfor vesentlig for prosjektets totale måloppnåelse at de nye og utvidede funksjonsområdene 

får en funksjonell sammenheng med eksisterende virksomhet, og at det etableres god flyt og 

sammenheng mellom nye og eksisterende bygg og virksomhet.  

 

Kristiansand kommune arbeider for å etablere ny legevakt og helsehus på sykehusområdet på 

Eg. Prosessen går parallelt med planlegging av nytt akutt- og intensivbygg for SSK. Det er tett 

dialog mellom de to prosjektene, og det foregår avklaringer om løsninger og grad av samarbeid.    

Overordnede sammenhenger og kvalitetsprinsipper 

Nedenfor finnes overordnede funksjonelle beskrivelser som understøtter effektmål og 

evalueringskriterier. Beskrivelsen har tatt utgangspunkt i føringer fra Nasjonal helse- og 

 
17 Med driftskonsept menes pasientsløyfer, samarbeid, arbeidsrutiner, avhengigheter, logistikk osv. på et 
overordnet nivå, som vil danne et utgangspunkt for planlegging av bygg og videre organisasjonsutvikling og 
detaljplanlegging. 
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sykehusplan 2020-2023. Utvikling av løsninger vil også bygge på ulike faglige retningslinjer, som 

Helsedirektoratets nye nasjonale faglige retningslinje for akuttmottak. 

 

Pasientens helsetjeneste – kvalitet og brukertilfredshet  

Helsetjenesten skal utvikles med pasienten i sentrum. Pasientene skal kunne påvirke 

beslutninger knyttet til egen utredning og behandling. Pasientforløpene skal oppleves som 

forutsigbare og godt koordinerte. Samhandlingen med andre deler av helsetjenesten skal 

videreutvikles, slik at pasientene opplever at tilbudet på de forskjellige behandlingsnivåene er 

samordnet og av høy kvalitet. 

 

Tilbudet om diagnostikk og behandling skal samles rundt pasienten. Dette skal bidra til bedre 

pasientsikkerhet og ressursutnyttelse, og samtidig legge til rette for faglig samarbeid, forskning 

og kompetanseutvikling på tvers av spesialiteter og yrkesgrupper. 

Akuttbygget skal være preget av en vennlig, imøtekommende, åpen og trygg atmosfære. 

Samtidig må nybygget understøtte tverrfaglig samhandling og pasientbehandling.  Det skal 

legges til rette for effektive pasientforløp hvor nærhetsbehov mellom funksjoner er ivaretatt. 

Pasientene vil i fremtiden ønske økt medbestemmelse i eget sykdoms-/behandlingsforløp og 

enkel tilgang til informasjon om sin behandling. Pasienter og pårørende skal ha tilgang til gode 

oppholdsområder. Pårørende er og vil være en viktig ressurs for pasienten, og skal føle seg godt 

ivaretatt. 

Pårørendes roller og rettigheter 

Pårørende er ofte pasientens viktigste støtte som kan bidra med viktig informasjon, gi gode råd 

og være en samarbeidspartner for pasienten gjennom forløpet. Helsepersonell skal være 

oppmerksom på pårørendes behov. Barn og søsken som er pårørende skal ivaretas på en god 

måte.  

 

Pasientbehandling – aktivitet og kapasitet  

Framskriving, vurdering og anbefalte kapasiteter beskrives i kapittelet Framskrevet 

dimensjoneringsgrunnlag.  

 

Nytt akuttbygg skal gjøre sykehuset i Kristiansand i stand til å yte moderne og hensiktsmessig 

behandling av høy kvalitet til pasienter som har behov for akutt hjelp på grunn av sykdom eller 

skade.  Det skal gis god og helhetlig pasientbehandling, bedre pasientforløp, samt god 

samhandling med andre deler av virksomheten, og med kommunene når dette er relevant. Det 

skal videre legges til rette for økt bruk av teknologiske løsninger, bedre rekruttering og et godt 

arbeidsmiljø.  

 

Oppgavedeling, samhandling, organisering og ledelse  

Funksjonelle avhengigheter gjør seg gjeldende der forskjellige faggrupper og/eller profesjoner 

må samarbeide for å gi god pasientbehandling, eks. tverrfaglig utredning, behandling av 

pasienter med sammensatte lidelser, kreftbehandling og slagbehandling. Økende spesialisering 

av helsepersonell er en trend, men samtidig er det behov for bred, generell kompetanse. 

Pasientene som ankommer akuttbygget, vil ha behov for ulike typer bistand fra helsepersonell. 

Pasientene har derfor behov for koordinert oppfølging, noe som gjør det nødvendig med 

samarbeid både mellom akuttmottaket og andre deler av sykehuset, andre enheter i foretaket og 

med kommunene. Akuttbygg-prosjektet skal bidra til å sikre økt samhandling, bedre 

oppgavedeling, optimal organisering og helhetlig ledelse.  Akuttbyggets nye løsninger skal: 
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• sikre at tjenesten er multidisiplinær, og at pasientene får tjenestene de trenger uavhengig av 

innarbeidede faglige «siloer»  

• legge godt til rette for samhandling med god fysisk kommunikasjon og samhandlingsarenaer 

• i større grad enn tidligere ivareta ulike pasientgruppers behov for avklaring i akuttmottaket, 

slik at unødig innleggelse kan unngås. 

 

Bemanning og kompetanse  

Ansatte ved SSHF i 2040 vil ha fokus på tverrfaglighet, god kommunikasjon og godt samarbeid. 

De fysiske arbeidsforholdene skal være gode, med korte avstander mellom daglige gjøremål. Det 

vil være mer spesialiserte arbeidsoppgaver, mer avansert teknologi for bildediagnostikk samt 

behandling som vil påvirke arbeidsmåter og pasientens adferd. Man må også ta høyde for at det 

har skjedd en videreutvikling av dokumentasjon og bruk av digitaliserte verktøy. 

Det legges til rette for utvikling av organisasjon, behandlingsforløp og nye driftsformer, samt 

tilrettelegging for forskning og innovasjon. 

 

Det er et mål å bidra til å utvikle nødvendig kompetanse for å levere enda bedre tjenester til 

pasientene i ny løsning, og videre å utvikle nye samarbeidsformer som gir en bedre 

arbeidshverdag for ansatte. 

 

Løsninger etableres med tanke på generalitet, der samspill mellom enheter kan endre seg. 

Nytt akuttbygg vil bidra til å samle eksisterende kompetanse og har et mål om å bidra til å 

rekruttere nyansatte. Etablerte samarbeidsrelasjoner får bedre vilkår for videreutvikling og vil 

på denne måten dele og utvikle kompetanse. Utvidet samarbeid vil bidra til økt tverrfaglig 

kompetanse og tettere samarbeid rundt den enkelte pasienten. Akuttbygget skal være en 

attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg de beste medarbeiderne. 

 

IKT, utstyr og teknikk  

Satsing innen teknologi og på utstyrsområdet bidrar til utvikling av kvalitet og pasientsikkerhet, 

økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen.  

Disse områdene vil bli vurdert videre i steg 2. 

 

Digitale samhandlingsarenaer 

Generelt må sykehus bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av digitale 

samhandlingsarenaer, herunder:  

• Ta i bruk digitale løsninger på ulike områder i behandlingstilbudet og 

interaksjon/samhandling med pasienter.  

• Utbredt mulighet for videokonferanse legges til grunn som et virkemiddel for intern 

samhandling, møtevirksomhet ved samhandling internt i organisasjonen, med kommuner og 

andre samarbeidspartnere. 

 

Digitale løsninger - behandling 

• Poliklinikk hvor undersøkelser, behandling og samhandling med spesialister skjer via 

monitorering og bruk av e-helse.  

• Pasienters bruk av e-helse teknologi og krav til medbestemmelse  

• Mer effektiv og rasjonell gjennomføring av krav til dokumentasjon, slik som talegjenkjenning 

• Selvinnsjekk 
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Utstyr og møblering 

Hovedprogram utstyr skal gi overordnede føringer og retningslinjer for utstyrsprosjektet for å 

ivareta bygg- og funksjonsutstyr. Møblering skal bidra til å gi en helhetlig moderne uttrykksform 

som skaper følelse av åpenhet.  

 

Utviklingen av teknologi knyttet til pasientbehandling kan følges blant annet i OU-prosessen.  

Området teknologi og utstyr redegjøres nærmere for i kapitlene for Utstyr og Overordnet IKT- 

konsept. 

 

Forskning og innovasjon  

Forskning, utdanning og kvalitetsutvikling er en viktig del av virksomheten og vil foregå både i 

eksisterende og nye arealer. SSHF ønsker å være det mest forskningsaktive sykehuset utenfor 

universitetsmiljøene i Norge. Det er et mål å være et av de ledende sykehusene innen 

helseinnovasjon, og en pådriver for samhandling mellom sykehus, kommune og universitet 

innen forskning og innovasjon. 

 

Økonomi  

Prosjektet skal tilrettelegge for økt kapasitet og mer effektiv drift innen akuttfunksjoner, ved å 

etablere nytt akuttmottak med observasjonspost, nye arealer for intensiv og 

intermediærfunksjoner, samt 4 nye operasjonsstuer. Det søkes mot løsninger som ivaretar gode 

muligheter for ressursutnyttelse og samarbeid mellom kompetanseområder. 

 

I kapittel om funksjonsområdene beskrives hvordan fremtidig organisering og utforming av 

bygg vil bidra til en mer driftsøkonomisk og kvalitativt bedre drift.  

  

Funksjonsdeling mellom klinikkene i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord – SSHFs 

virksomhetsmodell 

 

Sykehusets visjon er «Trygghet når du trenger det mest», representert ved følgende 5 

målsetninger: 

• Likeverdige tilbud til alle pasienter i Agder 

• Robuste fagmiljøer på tvers i SSHF 

• God virksomhetsstyring hvor Agder-perspektivet legges til grunn 

• Trygge medarbeidere, godt arbeidsmiljø og respekt for hverandre  

• Godt omdømme hvor befolkningen og omgivelsene forholder seg til SSHF som en enhet 

 

For å sikre samarbeid mellom de ulike lokasjonene, er det etablert nettverk mellom 

Kristiansand, Arendal og Flekkefjord rundt pasientforløp, bemanning, utdanning av 

helsepersonell og hospiterings-/ ambuleringsordninger. Det fokuseres på lik opplæring og felles 

kompetanseportal på tvers av lokasjoner og klinikker i SSHF. Det gjennomføres 

kunnskapsutveksling og opplæring av leger på tvers av foretaket innen kirurgi og ortopedi. Det 

foreligger også samarbeid med kommunene om hospitering og felles opplæringstiltak. 

 

SSHF har en rekke fagområder der personell deltar i arbeid ved flere av sykehusene. Ortopeder 

fra sykehuset i Kristiansand (SSK) er til stede ved sykehuset i Flekkefjord (SSF) for å 

gjennomføre operasjoner hver uke, og bidrar i ferieavviklingen ved sykehuset i SSF. Pediater fra 
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SSK ambulerer ukentlig til SSF for nyfødtundersøkelser. Revmatolog, onkolog og nevrolog 

ambulerer fra SSK til sykehuset i Arendel(SSA) for polikliniske konsultasjoner. Noen 

gastrokirurger jobber ved både SSA og SSK. Urolog og gynekolog fra SSK utfører robotkirurgi ved 

SSA, og urolog fra SSA deltar i nyrekreftkirurgi ved SSK. En rekke avdelinger gjennomfører 

undervisning for leger på video på tvers av sykehusene, og i obligatoriske multidisiplinære team 

(MDT)‐møter innenfor kreftutredning deltar leger fra flere spesialiteter ved de tre somatiske 

klinikkene, i tillegg til radiologer og patologer fra MSK. Mange leger i spesialisering (LIS) ved SSA 

og SSF gjennomfører deler av sin utdanning ved SSK, og hjerteleger under utdanning har tjeneste 

ved SSA ((utblokking av kransarterier) PCI). Hendelsesanalyser etter alvorlige hendelser 

gjennomføres på tvers av alle involverte klinikker/avdelinger. 

 

Følgende funksjonsfordelte pasientforløp er spesielt aktuelle for SSAK prosjektet. Nyfødtintensiv 

er funksjonsfordelt til SSK for hele SSHF, det samme gjelder intensivbehandling av barn opp til 

11 år. SSF kan intensivbehandle voksne i et døgn, før de sendes til enten SSA eller SSK. 

Trombektomi (à la intervensjonsstuen) er også funksjonsfordelt til SSK. Innenfor fremtidig 

planlagt robotkirurgi er tarmkreftkirurgi og nyrekreftkirurgi funksjonsfordelt til SSK, mens 

robotassistert prostatakirurgi er funksjonsfordelt til SSA.  

 

Utdanning er en av sykehusets hovedoppgaver, og SSHF er en stor utdanningsinstitusjon. Det er 

studenter i praksis fra mer enn 20 ulike utdanningsløp (bachelor, etterutdanning og 

videreutdanning eller mastergrad). Hovedtyngden er sykepleier- og bioingeniørstudenter. SSHF 

har et velfungerende samarbeid med UiA, innen helseutdanninger og har etablert et samarbeid 

med Høgskolen i Sørøst-Norge for videreutdanning av jordmødre.  

 

Sørlandet sykehus og Universitetet i Oslo har avtalt å starte desentralisert legeutdanning på 

Sørlandet gjennom etablering av UiO Campus Sør. Campusen skal tilby undervisning i to år av 

den kliniske delen av studiet. De første ti studentene starter på Sørlandet høsten 2023. Etter 

hvert skal antall studenter øke betraktelig. Studentene skal få både undervisning og klinisk 

praksis i SSHF, bl.a. i det nye akuttbygget. En desentralisert medisinutdanning er i tråd med 

Grimstad-rapporten som foreslår å øke antall legestudenter i Norge med 60 prosent innen 2027. 

 
Prosjektet skal ses i et helhetlig perspektiv. Det skal sikres at byggeprosjektet er selvstendig i sin 

utforming og innhold, men det skal også legges til rette for en langsiktig utvikling av bygg og 

tomtearealer for SSHF på Eg.  

 

Logistikk: Prinsipper for person og vareflyt 
Kapitlet gir et sammendrag av de forutsetninger som legges til grunn for person- og vareflyt. 
Dette er nærmere beskrevet i vedlegg 4 logistikknotat. 
 
Prosjektet omfatter et tilbygg som skal romme noen svært sentrale deler av virksomheten. Det 
er derfor vesentlig for prosjektets totale måloppnåelse at de nye og utvidede funksjonsområdene 
får en funksjonell sammenheng med eksisterende virksomhet, og at det etableres god person- og 
vareflyt og sammenheng mellom nye og eksisterende bygg og virksomhet. 
 
I hovedsak benyttes hovedinngang i bygg 10 av ansatte, pasienter (ikke akuttmottak) og 
pårørende, med horisontal forbindelse i etasje U1 for personflyt mellom nytt bygg og 
nærliggende bygg. I tillegg planlegges det med forbindelse i flere plan mellom nytt bygg og bygg 
10.   
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Det legges til grunn at eksisterende forsyningsfunksjoner forsyner funksjonene i nytt bygg, og at 
dagens driftskonsepter for de ulike forsyningsfunksjonene videreføres. Eksisterende sentralt 
varemottak benyttes, og interntransport av varer mellom varemottak og funksjoner nytt bygg 
skjer i kulvert og heis.  
 

Kort om de enkelte forsyningsfunksjonene og vareforsyning 

Sentrallager og forbruksvarer: 

Driftskonseptet avdelingspakkelogistikk med leveranser fra HSØ Forsyningssenter skal 

innføres i sykehuset. Det betyr at deler av lagerarealet i sentrallageret fristilles, og det 

legger til rette for nødvendig areal til oppstilling av vogner. Dagens sentrallager blir da i 

stor grad en vare- og distribusjonsterminal. 

Sterilsentral og sterilt flergangsutstyr/instrumenter:  

Det tas utgangspunkt i at dagens driftskonsept videreføres, noe som betyr at avdelingene 

vasker utstyret, sterilsentralen kontrollerer/pakker utstyret og sterilsentralen 

autoklaverer utstyret. Operasjon har autoklaver for å sterilisere utstyr ved behov.  

Sterilsentralens kapasitet til å håndtere økningen i utstyrsmengde som følge av økt 

aktivitet må vurderes i steg 2, herunder identifisere nødvendige tiltak.  

Sentralkjøkken og mat: 

Sykehuset har eget prosjekt med vurdering av fremtidig matforsyning og serveringsform, 

som vil legge nødvendige føringer for driftskonsept og matforsyning fra sentralkjøkken 

til funksjoner i nytt bygg. Dette må vurderes i steg 2 

Sykehusapoteket og legemidler: 

Det tas utgangspunkt i at dagens driftskonsept med leveranser fra Sykehusapoteket 

videreføres, og at regional standard for lukket legemiddelsløyfe blir ivaretatt. 

Blodprodukter:  

Blod leveres fra blodbank basert på dagens driftskonsept.  

Tøyforsyning: 

Det tas utgangspunkt i dagens driftskonsept med leveranser av ferdig pakka tøyvogner 

fra eksternt vaskeri. Dyner og puter vaskes i eget vaskeri. 

Sengesentral og senger: 

Dagens driftskonsept med bruk av sentral sengevasksentral i eksisterende bygg 

videreføres. Mht. til kapasitet, kvalitet og smittevern vil anskaffelse av senge- og 

madrassvaskemaskin vurderes. 

Interne transportsystemer: 

Det planlegges for manuell vogntransport i interne trafikkarealer som kulvert, korridorer 

og heiser. Tilrettelegging for evt. fremtidig automatisering bør vurderes. Det tas 

utgangspunkt i utvidelse av eksisterende avfallssug og rørpostanlegg, tilstandsvurdering 

gjennomføres.   

 

Helsehus og konsekvenser for varelogistikk 

Det tas utgangspunkt i at leveranser av varer til kommunale enheter i utgangspunktet benytter 

den infrastrukturen som er i sykehuset, med leveranser av de ulike typer varer til vare- og 

distribusjonsterminal, for videre intern transport i kulvert, heiser og korridorer til kommunale 

enheter i Helsehuset. I videre steg må nødvendige forutsetninger knyttet til de enkelte 

varegruppene (forbruksvarer, senger, tøy, mat, sterilt flergangsutstyr, legemidler og avfall) og 

forsyning av disse avklares.   
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Beskrivelse av funksjoner  

Akuttmottak 

 

Delfunksjon 

 
Kapasitetsbehov18 

Totalt netto 
areal19 

 
Akuttmottak 

 
27 1074 

 

Fremtidig driftskonsept 

Akuttmottaket med tilhørende funksjoner skal sikre en rask og høyt spesialisert vurdering, 

diagnostisering og behandling av akutte pasienter 24 timer i døgnet. Både hverdagsberedskap 

og katastrofeberedskap skal ivaretas på en sikker og effektiv måte. Akuttmottak mottar 

akuttpasienter med ulik hastegrad. Utformingen av det fremtidige akuttmottaket skal gi 

tilstrekkelig kapasitet, bedre logistikk og flyt, bedre arbeidsforhold for ansatte, samt bedre 

adkomst til akuttmottaket enn tidligere løsning.   

 

Det er et prinsipp at pasienter ikke skal lengre inn i sykehuset enn nødvendig. Nytt akuttmottak 

planlegges for økt grad av diagnostikk og avklaring i akuttmottak for å henvise pasienter til rett 

adresse og behandlingsnivå, og redusere innleggelse. Akuttmottaket skal også tilby observasjon 

av pasienter i observasjonsenhet. Det er et mål å redusere unødig ventetid. 

 

Akuttmottaket vil være en sentral samhandlingsarena for forskjellige kliniske fagområder, 

medisinske servicefunksjoner og andre interne støttefunksjoner. Virksomheten i akuttmottaket 

krever tilgang til personale med høy kompetanse, og et godt utbygd og dimensjonert diagnostisk 

apparat som muliggjør rask, effektiv og korrekt diagnostisering og behandling av den enkelte 

pasient. Det skal sørges for styrket medisinskfaglig kompetanse innenfor virksomheten i 

akuttmottaket. Dette kan gjelde eksempelvis kompetanse på overlegenivå, spesialister i 

akuttmedisin og akuttsykepleiere.  

 

Akuttmottaket må ha rask tilgang på personell fra operasjonsstuevirksomheten og intensiv som 

kan ivareta spesialfunksjoner i forbindelse med mottak av kritisk syke og skadde pasienter, samt 

ved større ulykker. Dette krever nærhet mellom akuttmottak, intensiv/overvåking og operativ 

virksomhet, spesielt utenfor ordinær arbeidstid, da antallet personalressurser er lavere.  

 

Akuttmottaket har behov for rask tilgang på laboratorietjenester. Det må sikres areal for 

plassering av utstyr til prøvetaking, blodgassapparat mm. i akuttmottaket, inkl mobile enheter 

for prøvetaking. Det bør vurderes om det skal legges til rette for gjennomføring av enkle 

analyser i dette arealet. Dette avklares i steg 2. Det er behov for transport av prøver (en form for 

rørpost) til analyseenhet, som også i fremtidig løsning vil ligge i bygg 10. Løsning for tilgang på 

blodprodukter må avklares i steg 2. 

 

Skade/akuttpoliklinikk bør av bemannings- og ressurshensyn ligge i forlengelsen av 

akuttmottaket, da det vil være de samme lege- og sykepleierressurser som behandler pasienten 

 
18 Antallet plasser tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig oppholdstid i akuttmottaket på 3,5 timer. Se 
kapittel om framskrevet dimensjoneringsgrunnlag. 
19 Arealet som oppgis for akuttmottak bygger på tidligere erfaringer og tar utgangspunkt i antallet 
pasienter som behandles i akuttmottaket gjennom døgnet og året.  
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på kveld og natt. Polikliniske øyeblikkelig hjelp-pasienter behandles på dagtid i fagspesifikke 

poliklinikker, og på kveld og natt i akuttmottaket. En eventuell endring av dette vil avklares i 

steg 2.  

 

Overgrepsmottak inngår i fremtidig løsning med egne arealer i nytt akuttbygg. Det er ønskelig 

med skjermet inngang. Dette kan være samme inngang som andre med behov for skjerming. 

Undersøkelsesrom trenger ikke å ligge nært inngang, men det må være en tydelig organisering 

av mottak av pasienten med skjermet opphold inntil overgrepsteamet ankommer. 

 

Utforming av akuttmottak bør være slik at det gir god oversikt over pasientene og kontakt 

mellom personalet. Arbeidsstasjon for pasientkoordinator bør ha en sentral plass i mottaket, 

med gode siktlinjer og så korte avstander som mulig. Akuttrom og traumestuer bør ligge tett opp 

mot ambulanseinngang, og helst også mot helikopter.  

 

Venteareal og triageområdet vil være det første møtet med sykehuset for mange av pasientene. 

Det legges vekt på at området er oversiktlig, også ved større pasientstrømmer i samtidighet. 

Samtidig må pårørendes behov for tilstedeværelse og skjerming både av pasient og pårørende 

ivaretas. Det bør unngås trafikk av kritisk syke forbi venterom og pårørenderom.  Akuttmottaket 

skal være tilrettelagt for barn og pasienter med behov for skjerming. 

 

Triageareal bør plasseres nær inngang til akuttmottak og ambulanseinngang, og ha en definert 

funksjon i sykehusets beredskapsplan. Triageplassene må være likt utstyrt og triagering 

gjennomføres standardisert.  Det vurderes om det både skal være triagesal og evt. egne avlukker 

for å ivareta taushetsplikt. Plasser i en sal skal skjermes mot innsyn.  

 

Akutteam-området bør i ny løsning ha en utforming, størrelse og funksjon som kan romme 

akutte hendelser med flere svært tilskadekomne på en gang. Det er ønskelig med en løsning som 

ivaretar behov for fleksibilitet mht. kapasitet, slik at to akuttrom ved siden av hverandre kan 

dobles i areal ved bred skyvedør imellom, og med takhengt røntgen.  

 

Prinsipper for flyt 

Det er viktig å ha gode muligheter for sambruk av personalet. Dette gjelder generelt, men også 

spesielt hvis det skulle oppstå hendelser som krever rask bistand fra kollegaer. Oversikt over 

kollegaer og pasienter er vist å ha stor betydning for beredskap, faglig trygghet og 

pasientsikkerhet. Utforming av akuttmottak bør derfor være slik at det gir god oversikt over 

pasientene og kontakt mellom personalet. 

 

Pasientflyt 

Det skal være separat pasientflyt inn i akuttmottaket, avhengig av om pasientene er 

selvhenvendere/gående, eller ankommer på båre/med ambulanse. Kryssende trafikklinjer 

mellom akuttpasienter og andre pasienter med lavere hastegrad bør unngås. Kødannelse kan 

bidra til forsinkelse i rett kompetanse- og ressursbruk, og økt ventetid. Samtidig skal det være 

enkelt å flytte pasient fra en hastegrad til en annen ved akutt forverring.  

 

Det skal være egen atkomst for pasienter med mistanke om smitte, samt kontaminerte pasienter 

(CBRNE, kjemikalier m.m.). 
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Elektive pasienter sluses utenom akuttmottak og rett på sengepost, alternativt behandlingssted.  

Det etableres CT i nytt akuttbygg, med enkel tilgang både fra traumerom, akuttmottak og 

intensiv. For å utnytte kapasiteten bør den også kunne brukes av pasienter fra andre områder i 

sykehuset. CT må plasseres slik at disse pasientene ikke unødig må via akuttmottaket. 

Akuttmottaket har også behov for enkel tilgang til ultralyd og konvensjonell røntgen.  

 

Det skal etableres akuttheis i bygget, som bør være behovsstyrt. Det bør sikres at plassering av 

akuttheis ikke bidrar til økt eller kryssende trafikk gjennom akuttmottaket. 

Pasienters opphold i mottaket kan variere fra noen minutter til flere timer, og det tilstrebes at 

pasienter avklares så raskt og riktig som mulig. Dette krever god logistikk, både med hensyn til 

pasientflyt og arbeidsflyt.  

 

• Pasientene skal triageres snarest. Det bør unngås at pasienter som sendes fra triagerom 

til undersøkelses- /behandlingsrom returnerer til triageområdet. Dette for å unngå 

uhensiktsmessig og kryssende trafikk, og for å unngå opphopning. 

• Pasienter som triageres med hastegrad rød og oransje skal ha legetilsyn med en gang. 

Kritisk syke eller skadde pasienter transporteres direkte til traumerom for undersøkelse 

og behandling. Traumerom skal ha mulighet for takhengt røntgen.  

• Avklarte pasienter som er ferdig i akuttmottak blir ofte liggende en god stund i påvente 

av transport (til sengepost, tilbake til hjemmet, flytting til KAD-avdeling o.l.). Dette 

gjelder spesielt om de skal ut av sykehus. Det er et økende antall pasienter som «snus» i 

mottak. Mange kan henvises til øyeblikkelig hjelp-poliklinikk dagen etter.  

 

Utstyrs – og vareflyt 

Transportvei for vareflyt må ses i sammenheng med flyt av pasienter og ansatte slik at en 

reduserer kryssende trafikk. For å sikre rask og effektiv diagnostikk og behandling, må alle 

støttefunksjoner være best mulig plassert i forhold til behandlingsrom og pasient-/ansattflyt, og 

forsyningskjeden må fungere. Ved å plassere rom og utstyr som er felles for alle brukere av 

arealet raskt og enkelt tilgjengelig, reduseres gangavstander og -tid. Felles bruk av støtterom 

mellom akuttmottak og observasjonspost må vurderes. 

 

Smittevern 

Det er ønskelig med luftsmitteisolat med inngang direkte utenfra. Denne inngangen kan også 

benyttes av andre pasienter med behov for skjermet inngang. De fleste pasienter med 

smitteførende sykdom kan håndteres som kontakt- eller dråpesmitte, og det bør legges til rette 

for kontaktsmitteisolat i akuttmottaket. Etablering av isolat i akuttmottaket bør diskuteres i lys 

av total kapasitet på isolater i SSK. Dette avklares i steg 2.  

 

Det er ønskelig å etablere fleksible løsninger, med areal som kan deles av og gjøres om til 

kohorter. Smittedør i korridor gjør det mulig å skjerme av eget smitteområde. Det er viktig å 

planlegge separat ventilasjonssløyfe. Undersøkelsesrom med eget toalett åpner for at pasienter 

med uavklart smittestatus kan oppholde seg på rommet inntil smittestatus er avklart.  

 

Desinfeksjonsrom bør om mulig deles i to rom, et for urent og et for rent utstyr, liggende vegg i 

vegg med en gjennomgående vaske/spyledekontaminator/instrumentmaskin.  

 

Om mulig, bør ventesoner deles opp i flere soner, med få venteplasser i hver sone, for å unngå at 

pasienter/pårørende sitter tett innpå hverandre.  
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Et godt smittevern ved avdelingen krever tilstrekkelig lagerkapasitet for varer og utstyr som må 

lagres, slik at man unngår at varer, medisinskteknisk utstyr og andre hjelpemidler blir lagret i 

korridor og fellesarealer. 

 

Saneringsenhet - CBRNE20 

Alle sykehus er forpliktet til å ta å ha en beredskap for mottak av CBRNE-pasienter. Kravene er 

basert på Nasjonale faglige retningslinjer for håndtering av personskade ved CBRNE-hendelser 

og sykehuset størrelse (opptaksområde). Dimensjonerende krav til større sykehus er at 

sykehuset skal kunne sanere 12 gående og 6 liggende pasienter per time.21  

 

Det skal etableres saneringsenhet i tilknytning til akuttmottaket. Løsninger for lokalisering og 

utforming diskuteres i sammenheng med etablering av ambulansehall.  

 

Nærhetsbehov akuttmottak 

Vesentlig behov for nærhet til skadepoliklinikk, observasjonspost og CT. Akuttmottakets 

nærhetsbehov til skadepoliklinikken vurderes som vesentlig pga. at vakthavende personell 

betjener begge steder på kveld og natt. Avstand til funksjoner som bare finnes i skadepoliklinikk 

(f.eks. gipserom) kan være vanskelig på kveld og natt pga. lav bemanning. 

 

Behov for rask og enkel forbindelse til radiologi, operasjon, intensiv og intermediær. Behov for 

raske svar fra lab, men ikke behov for fysisk nærhet. 

 

Ambulanse  

Trafikkflyt rundt ankomst ambulanse planlegges på en slik måte at varetransport og 

persontrafikk ikke hindrer adkomst for ambulanse. Ved høy aktivitet kan det være flere 

ambulanser som leverer samtidig. Dette krever plass nok til inn- og utkjøring uten å skape 

farlige situasjoner.  

 

Ambulanseinngangen bør være separert fra gående pasienter til akuttmottak, for å skåne både 

gående og liggende pasienter. Utlasting av pasient fra bilambulanse bør kunne foregå tørt under 

tak, helst i hall, for å unngå nedkjøling av pasientene.  

 

Det bør være lagerplass for utstyr for ambulansetjenesten ved ambulanseinngang. Det er behov 

for lager for medisinske forbruksvarer, tilgang på legemiddelrom (evt. dele med akuttmottak), 

mulighet for desinfeksjon, tilgang på tøy, oppstillingsplass bårer, oppredning av bårer, påfylling 

av utstyr etc.   

 

Ambulansepersonell har tilgang på oppholdsrom/pauserom felles med ansatte i akuttmottak.  

Det bør settes av plass for ambulansepersonell for utførelse av prosedyrer knyttet til smittevern 

før ambulanse forlater akuttmottaket.  

 

Helikopterlandingsplass  

Helikopterlandingsplass for (ordinært) ambulansehelikopter bør ligge i umiddelbar nærhet til 

 
20 CBRNE står for Kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktiv stråling (R), kjernefysisk stråling (N) eller 
eksplosiver (e) som utgjør en helsefare. 
21 Nasjonale faglige retningslinjer for håndtering av personskade ved CBRNE-hendelser (helsedirektoratet.no) s. 36 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/handtering-av-cbrne-hendelser-med-personskade/CBRNE-hendelser%20med%20personskade%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf/_/attachment/inline/9b2099c4-4573-46d8-9260-227b55714cb9:fac65e34d9d1133b1b8e87f2d7a4f3b1764b7acf/CBRNE-hendelser%20med%20personskade%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf
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akuttmottaket. Den kan med fordel plasseres på tak og med direkte og eksklusiv heisadgang til 

mottak, operasjon og/eller intensiv. Transport av pasienter fra helikopter til mottak må kunne 

foregå uten ytterligere forsinkelse, og veien til mottak bør være overdekket/oppvarmet. Det er 

viktig å unngå omlasting til bilambulanse fordi dette innebærer en betydelig risiko for de 

alvorligst skadde pasientene pga. økt tidsbruk. 

 

Observasjon 

 

Delfunksjon 
Kapasitets- 

behov Arealnorm 
Totalt netto 

areal 
Observasjon 
(AKM) 15 20 300 

 

 

Fremtidig driftskonsept 

Det er planlagt etablering av en observasjonspost i tilknytning til akuttmottaket.  Utgangspunkt 

for en slik post er at pasientene raskt skal kunne diagnostiseres, behandles og skrives ut uten 

innleggelse i en vanlig sengeavdeling. For at målet om å unngå innleggelse skal kunne nås, krever 

funksjonen rask tilgang på servicefunksjoner som bildediagnostikk, lab. m.m., samt kompetent 

personale. Det kan legges til rette for sambruk av støtteareal med akuttmottaket, og sambruk av 

personell ved behov.  

 

Foretaket har ikke i løpet av steg 1 i konseptfasen fått avklart hvordan observasjonsposten skal 

driftes, hvilket personell som skal betjene den og hvilke pasientgrupper som primært tenkes 

som målgruppe. Et forslag har vært at posten organisatorisk legges under akuttmottaket, og at 

akuttleger går visitt mm. Videre at akuttmottakets sykepleiere jobber på observasjonsposten i 

rotasjon, jfr ordningen sykehuset har med intensivsykepleiere på dagkirurgen. Det finnes også 

andre muligheter. 

 

Det er planlagt en kapasitet på 15 senger i observasjonsposten. Behovet for plasser vil avhenge 

av hva slags funksjon man ser for seg observasjonsenheten skal ha, og hvilke pasienter den skal 

ta seg av. Opplegg for fremtidig drift, samt kapasitetsbehov, vil avklares i løpet av steg 2.  

 

Prinsipper for flyt 

Pasientflyt 

Pasienten triageres og mottar deretter legetilsyn på UB-rom i akuttmottak. Det bør foreligge en 

plan for pasienten før overføring til observasjonspost. Organisering ift. fagansvar for utredning, 

oppfølging og utskrivning må diskuteres videre i fagmiljøene ift. driftsprinsipp. Tilkomst til 

observasjonspost for pasienter er via akuttmottak. Videre skal pasienten til CT, røntgen, 

sengepost eller hjemtransport. 

 

Utstyrs- og vareflyt 

Det bør legges til rette for sambruk av støtterom med akuttmottaket.  

 

Nærhetsbehov observasjon: 

Vesentlig nærhetsbehov til akuttmottak 
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Intensivenheten  

 

Delfunksjon 
Kapasitets- 

behov22 Arealnorm 
Totalt netto 

areal 

Intensiv 15 45 675 

Kir 
intermediær 4 35 140 
Postoperative 
plasser 

23  
(9 nye+14) 18 414 

 

Det er et pågående arbeid i SSHF der man ser på en mer helhetlig tilnærming til 

intermediærplassene (kir. og medisinske plasser samlokalisert) og intensivplasser. Kapitlene 

som omhandler disse funksjoner vil revideres etter dette arbeidet. 

 

Fremtidig driftskonsept 

Pasienter som trenger avansert intensivbehandling og overvåking ut over tilbudet på sengepost, 

skal ivaretas på en god måte. Utformingen av den fremtidige intensivenheten skal gi tilstrekkelig 

kapasitet, bedre logistikk og flyt, tilrettelegge for bedre oversikt, og bedre arbeidsforhold for 

ansatte.  Det må utformes areal som er fleksibelt og har fysiske muligheter til å ta imot et økende 

antall pasienter. Det må også legges til rette for teknologisk utvikling innen moderne 

intensivbehandling og elektroniske verktøy for bl.a. dokumentasjon. Det kan f.eks. forventes 

økning i bruk av intervensjonsradiologisk behandling tidlig i pasientforløpet.   

 

Enheten skal ha senger for både intensiv- og (kirurgisk) intermediærbehandling samt 

postoperativ overvåkning. Intensiv- og intermediærenhetene kan med fordel lokaliseres side om 

side slik at sengene kan brukes fleksibelt. Fordelen med dette er økt fleksibilitet, god 

ressursutnyttelse og effektivitet, samt redusert sårbarhet. 

 

Nye lokaler skal legge til rette for effektiv organisering av drift, både med tanke på kvalitet og  

økonomi, som følge av effektive bemanningsløsninger. Arealet må legge til rette for 

beredskapssituasjoner som for eksempel massetilstrømning og pandemi/koronasituasjon. Dette 

innebærer blant annet mulighet for fleksibel inndeling av rom/areal i kohorter. 

 

Det anbefales i hovedsak å etablere enerom for intensiv. Det er behov for fleksible løsninger, for 

eksempel at noen rom gjøres om til tomannsrom, eller tre rom som slås sammen til sal. Det bør 

vurderes mulighet for å koble opp flere/ mobile løsninger. Det bør legges til rette for at 

observasjon og overvåking mest mulig kan håndtere flere pasienter i samtidighet, f.eks. med 

felles overvåkingsstasjoner for to eller flere pasientrom eller åpning mellom to rom. 

 

Det er ønske om skyvedør mellom en-sengs intensivrom, slik at en kan observere to pasienter i 

samtidighet, og slik at ansatte enkelt kan få tilgang til kollegahjelp. Noen intermediærsenger må 

kunne oppgraderes til intensivsenger ved behov.  

 
22 Forskjeller mellom tallene i arealtabellen og framskrevet kapasitet for intensiv- og intermediærenheten 
vil bli avklart i steg 2, i sammenheng med videre bearbeiding av løsning for intensiv -og 
intermediærplasser. 
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Utforming av avdelingen må støtte god oversikt i form av gode siktlinjer, som gir muligheter for 

god kommunikasjon og letter samhandling mellom ansatte, og som bidrar til trygghet og 

sikkerhet for pasientene. Arbeidsstasjonene bør være sentralt plassert i enheten, med visuell 

kontakt til pasientrommene. En arbeidsstasjon i sentrum, med rom liggende rundt, er en løsning 

som gir god oversikt. Det bør tilrettelegges for sambruk av arbeidsstasjoner mellom flere 

enheter på natt. 

 

Det skal tilrettelegges for skjermede personalsoner, med eget personaltoalett.  

 

Pårørende må gis mulighet for tilstedeværelse hos pasienten på rommet, samt overnatting i 

nærheten. Det bør etableres oppholdsrom for pårørende.  

 

Postoperativ 

Postoperativ kan løses både med ensengsrom og flersengsrom. Utformingen bør støtte 

fleksibilitet, slik at også PO kan håndtere respiratorpasienter ved behov.  

 

Oppvåkningsenheten håndterer pasienter som har behov for observasjon, behandling og pleie 

etter et kirurgisk inngrep og/eller hatt anestesi. Enheten bør deles inn i soner hvor det er enkelt 

å ha visuell kontakt til pasienten. Noen pasienter, for eksempel barn, vil ha behov for mer 

skjerming enn det som er vanlig i en oppvåkningsenhet. 

 

Prinsipper for flyt 

Det er viktig å ha gode muligheter for samarbeid mellom personalet. Dette gjelder generelt, men 

også spesielt, hvis det skulle oppstå hendelser som krever rask bistand fra kollegaer. Oversikt 

over kollegaer og pasienter er vist å ha stor betydning for beredskap, faglig trygghet og 

pasientsikkerhet og ny enhet bør planlegges med tilstrekkelig med arbeidsstasjoner nært 

pasientrom. 

 

Pasientflyt 

Pasienter som skal til intensiv/intermediær fra akuttmottaket er ofte kritisk syke, og 

overflytning fra akuttmottak haster.  Det er viktig med en rask, effektiv og oversiktlig 

transportakse, skjermet fra ventende pasienter og uten kryssende transportakser.  Ved 

heistransport må heisen være stor nok til pasientseng, personell og utstyr.     

Det er viktig med kort transportakse til postoperativ for nyopererte pasienter for å sikre god 

overvåking.  

 

Det er viktig med kort transportakse fra ambulanse/helikopterinngang både til/fra akuttmottak 

og til/fra intensiv. 

 

Rask tilgang til å få tatt blodprøver og raske svar på analyser er viktig i intensivbehandlingen. 

Det samme vil gjelde blodprodukter. Det er ønskelig med logistikk rundt dette i 

skjæringspunktet akuttmottak/intensiv med en form for rørpost, eller lokal 

oppbevaringsmulighet for blodprodukter. 

 

Smittevern 

Virksomheten må planlegges for flere smittepasienter. Som en forutsetning for å kunne håndtere 
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infeksjonspasienter på best mulig måte, må det etableres isolat på intensivenheten. 

Antall/kapasitet må diskuteres. Man vil kunne oppnå driftsgevinster ved å etablere 

isolasjonsmuligheter, da f.eks. operasjonsprogram kan opprettholdes til tross for smitte hos 

pasient. Isolater lokalisert i disse enhetene bør inngå som en del av en samlet plan for 

ivaretakelse av smittevern og lokalisering av isolater ved SSK. 

 

Det er også ønskelig med et areal som kan disponeres til kohort. Det bør i den sammenheng 

være mulighet for fleksible løsninger mht. størrelse på kohort (for eksempel to-fire- 

sengskohorter) PO bør ha mulighet til å isolere pasienter i arealet til PO.  

 

Nærhetsbehov intensivenhet 

Intensivenheten (intensiv og kir intermediær): Vesentlig behov for nærhet til PO. Behov for god 

transportakse fra akuttmottak, og til CT, radiologi og operasjon. 

 

Postoperativ: Vesentlig nærhetsbehov til operasjon og intensiv.  

 

 

Medisinsk intermediærenhet (MIE) 

 

Delfunksjon 
Kapasitets- 

behov Arealnorm 
Totalt netto 

areal 
 
MIE 12 35 280 

 

Det er et pågående arbeid i SSHF der man ser på en mer helhetlig tilnærming til 

intermediærplassene (Kir. og medisinske plasser samlokalisert) og intensivplasser. Kapitlene 

som omhandler disse funksjoner vil revideres etter dette arbeidet. 

 

Fremtidig driftskonsept 

Pasienter som trenger behandling på medisinsk intermediærenhet, skal også i fremtidig løsning 

ivaretas på en god måte. Det må utformes areal som er fleksibelt og har fysiske muligheter til å ta 

imot et økende antall pasienter.  

 

Sørlandet sykehus HF ønsker å videreføre dagens driftskonsept i fremtidig løsning. MIE vil 

fortsatt driftes som del av medisinsk kardiologisk seksjon, og planlegges pr i dag ikke organisert 

sammen med intensivenheten. Samarbeid mellom enhetene i tilknytning til overbelegg og bruk 

av kompetanse på tvers vil videreføres. 

Det planlegges i hovedsak med enerom, på grunn av økt behov for skjerming av pasienter og 

smittekontroll. Det er behov for godt plassert skyvedør mellom ensengsrom, slik at en kan 

observere to pasienter i samtidighet, og ansatte enkelt kan få tilgang til kollegahjelp.  

Pasientgruppene som har behov for medisinsk intermediærbehandling, har endret seg mye de 

senere årene. Det er ønskelig med standardiserte rom, som gir mulighet for å tilpasse 

behandlingstilbudet til nye pasientgrupper ved behov.  

Enheten har god erfaring med behandlingsrom, og ønsker å videreføre dette i ny løsning. 

Enheten har kort gjennomsnittlig liggetid, og pasientene er stort sett sengeliggende. Det er pr i 

dag begrenset behov for baderom med dusj, men det er behov for toaletter i tilknytning til 

sengerom.  
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Pasientflyt   

80% av pasientene kommer fra akuttmottak, 15% kommer fra andre medisinske enheter og 5% 

fra intensivenheten. Pasientene blir liggende i snitt 1,4 døgn, og flyttes så enten til medisinske 

sengeposter (flertallet), til intensivenheten, eller til kommune.   

 

Vareflyt 

Enheten deler i dag alle støtterom med medisinsk sengepost, som den organisatorisk og 

geografisk er den del av. I fremtidig løsning ved flytting til et område lengre unna, må støtterom 

og vareflyt evt. organiseres uavhengig av medisinsk sengepost. Løsning for å sikre 

hensiktsmessig vareflyt og løsninger for støtterom i samarbeid med, eller uavhengig av 

medisinsk sengepost, må utarbeides når lokalisering av enheten er bestemt. 

 

Smittevern 

Økt antall pasienter med infeksjoner medfører behov for mulighet til å isolere pasienter. 

Enheten har behov for et kontaktsmitteisolat. De som ligger på slike isolat, er stort sett 

medisinske pasienter.   

 

Nærhetsbehov MIE 

Vesentlig behov for nærhet til kardiologi. Behov for god transportakse til/fra akuttmottak og 

radiologi. Nærhetsbehov til intensivenheten. 

 

Operasjon 

 

Delfunksjon 
Kapasiteter 
i prosjektet Arealnorm 

Totalt netto 
areal 

 
Operasjon  4 120 480 

 

Operasjonsrom er definert som spesialrom, dvs at de har spesielle krav til renhet, tetthet og 

ventilasjon. Spesialrom er omhandlet i DEL 2 Teknikk kapitel 8 i dette dokumentet.  

 

Fremtidig driftskonsept 

Det planlegges bygging av fire operasjonsstuer i nytt akuttbygg for å supplere kapasiteten til 

eksisterende operasjonsenhet, som fortsatt skal ligge der den ligger, i bygg 10. Det nye området 

består av en hybridstue, en stue som er tilrettelagt for bruk av robotteknikker, en stue som står i 

beredskap 24/7 for akutt sectio, og en fjerde operasjonsstue (ikke fastsatt funksjon).   

Det ønskes ett oppmøtested for sectio med tilgang til asfyksirom, uavhengig av hastegrad. 

Operasjonsstuene bør ha dagslys. 

 

En hybridstue er i prinsippet en stue der flere kirurgiske disipliner kan gjennomføres. Det 

vanligste er å ha installert en gjennomlysningsenhet (C-bue) som kan trekkes i takskinner eller 

på gulv til og fra operasjonsbordet.  

 

Stuene må være tilrettelagt for fremtidige kirurgiske behov. Det er ønskelig med en teknisk 

infrastruktur som tillater utnyttelse av moderne bildefusjonsteknikker.  
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Operasjonsområdet i akuttbygget legges innenfor samme grønne sone som resten av avdelingen. 

I løpet av steg 2 må det konkretiseres nærmere hvordan disse stuene skal brukes og inngå i den 

totale kapasiteten til operasjonsenheten. Drift og organisering i fremtiden vil diskuteres i OU-

prosjektet i de kommende faser. 

 

Støtterom, koordinatorrom og vaktrom bør plasseres sentralt i enheten.  Det bør tilrettelegges 

for at støttefunksjoner, som f.eks. lager, deles mellom de nye operasjonsstuene og stuene i 

eksisterende bygg.  

 

Prinsipper for flyt 

For optimal flyt bør det etableres adskilte løp for pasienter og ansatte, utstyr, varer og avfall.   

Det må være tilstrekkelig med støtterom til å forberede pasienten før inngrep. Lagringsplass for 

pasientenes senger, og oppstillingsplasser for mobile operasjonsbord som ikke er i bruk, må 

hensyntas. Ledige operasjonsbord må være tilgjengelige for å sikre logistikk og gjør det mulig å 

forberede pasienter i påvente av ledig operasjonsstue.  

 

Akutt pasient  

Akuttpasienten som haster, kommer i hovedsak fra kvinneklinikk, akuttmottak og intensiv. Disse 

går direkte inn på operasjonsstue. Akutte pasienter som kommer fra sengeposter, går til 

venteområde før de sluses videre til operasjonsstue.  

 

Elektiv pasient  

Dagkirurgiske og døgnpasienter møter opp ved dagkirurgisk enhet eller sengepost for 

preoperative forberedelser. Pasientene på dagkirurgi hentes av anestesi/operasjonspersonalet 

og tas direkte inn på stue, mens pasienter fra sengepost går til venteområde der de tas imot av 

anestesisykepleier.   

 

Etter operasjon transporteres pasient til PO, eller til dagkirurgi for sammedagsinnleggelser 

(SDI). Det er viktig med kort avstand fra operasjonsstuene til PO. 

 

Vareflyt  

Utvidelse av operasjonsavdelingen bør være godt tilrettelagt for lagerhold og rask tilgang til 

utstyr. Korte avstander og nærhet til støtterom vil bidra til å effektivisere arbeidsprosesser i 

avdelingen.  

 

Standardisering av stuer og utstyr gir mindre behov for plass til lagring av utstyr på stue. 

Instrument og vareflyt til enheten optimaliseres. Behovet for engangsutstyr og MTU er 

voksende, og lagerplass er i dag en utfordring. Både hybrid- og robotkirurgi har stort behov for 

lagerplass.  

 

Det vil være behov for tiltak i eksisterende sterilsentral og for å ivareta kapasitet og flyt (varer 

og personell) mellom (ny) operasjon og eksisterende sterilsentral. 

 

Oppstillingsplasser for pasientsenger under inngrepet kan ligge utenfor grønt område. Det bør 

være oppstillingsplasser for mobile operasjonsbord som ikke er i bruk, slik at man kan forberede 

pasienter i påvente av ledige operasjonsbord.  
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Smittevern 

Økt antall pasienter med infeksjoner medfører økt behov for operasjonsstuer med egne sluser. 

Pasienter med kontakt- og dråpesmitte bør kunne opereres på alle operasjonsstuer.  

 

Det er ønskelig å øke kapasiteten på stuer med ultraren (< 10CFU) luft for å redusere risiko for 

postoperative infeksjoner ved kirurgi, samt øke fleksibilitet for utførelse av karkirurgi og 

ortopedi. 

 

Det bør vurderes utpakkingsrom for sterile instrumenter med samme sterilitetskrav som 

operasjonsstue ved enkelte stuer. Dette tillater at kirurgiske instrumenter for neste operasjon 

kan klargjøres samtidig med pågående inngrep på operasjonsstuen.  

 

Desinfeksjonsrom bør om mulig deles i to rom, et for urent og et for rent utstyr, liggende vegg-i-

vegg med en gjennomgående vaske/spyledekontaminator/instrumentmaskin.  

 

Nærhetsbehov operasjonsavdelingen 

Vesentlig behov for nærhet til postoperativ og intensiv, samt føde og angiolab. Vesentlig behov 

for nærhet til akuttmottak, kan løses ved akuttheis. Behov for enkel forbindelse til sterilsentral. 

 

Nyfødtintensiv 

 

Delfunksjon 

Kapasiteter 
i 

prosjektet23 Arealnorm 
Totalt netto 

areal 
 
Nyfødtintensiv   10 65 650 

 

Enhet for nyfødtintensiv med tilhørende fasiliteter skal være organisert på en slik måte at både 

pasienter og pårørende kan ivaretas på en sikker og effektiv måte.  

 

Fremtidig driftskonsept 

Enhet for nyfødtintensiv arbeider ut fra en familiesentrert nyfødtomsorg. Dette er i tråd med 

anbefalinger fra Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i 

nyfødtintensivavdelinger, og vil videreføres i nytt bygg. Det innebærer at foreldrene er hos 

barnet sitt så mye som mulig, og deltar aktivt i stell og omsorg.  

 

Enheten planlegges med tilbud om familieenheter til alle pasienter/familier. Dimensjonering, 

utforming og innredning av familieenheter må ta hensyn til at de utgjør oppholdssfæren for 

foreldre, under mulig langvarige sykehusopphold. En familieenhet omfatter ett eller flere 

sammenkoblede rom, som inneholder både en pasientsone og en foreldresone, samt dusj og WC. 

Det bør også være rom for søsken. 

 

Det er behov for to ulike varianter av familieenheter: 

 
23 Kapasiteten må avklares hvis valgt alternativ ved B3A-beslutning inkluderer nyfødtintensiv. 
Framskrevet kapasitetsbehov er 11-12 plasser.  
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• Familieenhet tilrettelagt for mindre intensiv behandling, med kombinert pasientsone og 

foreldresone. 

• Familieenhet tilrettelagt for mer intensiv behandling, med intensivrom med mulighet for 

avansert medisinsk behandling av barn. 

 

Det er behov for familierom med plass til tvillinger/trillinger. 

 

Det er behov for kontaktsmitteisolat med plass til intensivbehandling. Det er ønskelig å ha 

mulighet til å ha tvillinger/kohort på samme isolat.  

 

Støtterom som melkebank bør ligge nært.  

 

Det er viktig å sørge for omgivelser som ivaretar ro og stillhet, og det er også viktig at nyfødte får 

dagslys for utvikling. Videre er det viktig med god ventilasjon og solskjerming.  

 

Pasientflyt 

Enheten har et nært samarbeid med fødeavdelingen og får de fleste pasientene herfra.  

Ut over dette kommer pasienter fra barsel, operasjon, eller fra andre sykehus, med ambulanse 

eller helikopter. 

 

Nærhetsbehov nyfødtintensiv 

Nyfødtintensiv: Vesentlig behov for nærhet til operasjon (akutt sectio) og føde. Middels behov 

for nærhet til barsel. 

 

Nærhetsbehov oppsummert 
 

Akuttmottak: Vesentlig behov for nærhet til skadepoliklinikk, observasjonspost og CT. 

Akuttmottakets nærhetsbehov til skadepoliklinikken vurderes som vesentlig pga at vakthavende 

personell betjener begge steder på kveld og natt. Avstand til funksjoner som bare finnes i 

skadepoliklinikk (f.eks. gipserom) kan være vanskelig på kveld og natt pga lav bemanning. 

 

Intensivenheten (intensiv og kir intermediær): Vesentlig behov for nærhet til PO. Behov for god 

transportakse fra akuttmottak, og til CT, radiologi og operasjon. 

 

Postoperativ: Vesentlig nærhetsbehov til operasjon og intensiv. Middels behov for nærhet til 

føde/barsel, særlig knyttet til etterundersøkelser av sectio-pasienter, som utføres av 

føde/barsel. 

 

Operasjon: Vesentlig behov for nærhet til postoperativ og intensiv, samt føde og angiolab. 

Vesentlig behov for nærhet til akuttmottak, kan løses ved akuttheis. Behov for enkel forbindelse 

til sterilsentral. 

 

Nyfødtintensiv: Vesentlig behov for nærhet til operasjon og føde. Middels behov for nærhet til 

barsel. 

 

MIE: Vesentlig behov for nærhet til kardiologi. Behov for god transportakse til/fra akuttmottak 

og radiologi. Nærhetsbehov til intensivenheten. 
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DEL 2 Teknikk 
Ambisjonsnivå tekniske løsninger og byggedesign 
 

Eksisterende sentralt teknisk anlegg er av eldre årgang og har hatt en trinnvis utbygging etter 

sykehusets behov. Stort sett er kapasiteten på anleggene brukt opp og nytt akuttbygg må 

vurderes etablert med eksisterende eller med nytt tekniske anlegg.  Eventuelt nytt sentralt 

teknisk anlegg må ses i sammenheng med videre utbygging av tomten og sykehusområdet. Dette 

gjelder både strømforsyning, tele/data, vann og avløp, overvannshåndtering, fjernkjøling- og 

fjernvarmeanlegg, gassanlegg, overvannshåndtering og avfallsanlegg. 

 

Det må settes av plass til å etablere nye tekniske rom i kjeller og/eller i øverste etasje. I øverste 

etasje er det hovedsakelig ventilasjonsrom, mens det i kjeller er trafo, hovedtavle, 

sprinklersentral, serverrom og gassentral. Det planlegges for tekniske mellometasjer (TME), 

men dette må vurderes ytterligere senere i prosjektet. Det skal legges til grunn energieffektive 

ventilasjonsanlegg med høy grad av gjenvinning på ventilasjonsaggregatene. Dagens løsning for 

oppvarming og kjøling med fjernvarme og fjernkjøling videreføres.  

 

Det må vurderes ny trykkluftsentral som sikrer redundant løsning. Dagens O2 løsning må også 

vurderes så det sikres tilstrekkelig redundans. Resterende eksisterende gassanlegg videreføres. 

Det vil være mulig for SSAK-prosjektet å koble seg på eksisterende rørpostanlegg og søppelsug. 

Felles for alle funksjoner er at bygget må tilrettelegges for utskifting av utstyr og tekniske anlegg.  

 

Etasjehøydene fra Bygg 10 er styrende for etasjehøydene i det nye bygget. Det må legges til 

grunn et bæresystem som forenkler fremtidige ombygginger og utbygginger. Det skal velges 

miljøvennlige materialer som er vedlikeholdsvennlige med lang levetid. 

Fundamenteringsløsninger må vies ekstra oppmerksomhet i Fase 2 for å sikre områdestabilitet 

og gode geotekniske løsninger.  

 

Tomten til det nye akuttbygget ligger i et flomutsatt område. Det må være høyt fokus på gode 

overvannsløsninger med trygge flomveier. 

Det er behov for riving og ombygging av noen av arealene i eksisterende bygninger. Det henvises 

ellers til Vedlegg 1 Teknikk for mer utfyllende tekst. 

 

Spesialrom 
Spesialrom har svært strenge krav til blant annet renhet, tetthet og ventilasjon. Derfor stilles det 

høyere krav innen byggteknikk og validering/dokumentasjon enn det gjør for andre rom i et 

sykehus. Det vil utarbeides kravdokument for de ulike spesialrommene og de må følges opp 

særskilt gjennom alle prosjektets ulike faser for til slutt å gjennomføre en tverrfaglig kontroll 

som inkluderer alle fag, før overlevering til foretaket.    
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Følgende spesialrom er aktuelle for gjeldende prosjekt: 

Operasjonsstuer Spesielle krav og avklaringsbehov 
Det planlegges 4 operasjonsstuer med krav 
til luftkvalitet på < 10 og 100 
CFU. Fordeling må avklares. 

• CFU-klasse 
• Ventilasjonsprinsipper (omrøring/LAF/annet) 
• Bygningsmessig tetthet  
• Romareal, størrelse av ren sone, utstyrsbehov 
• Sikker strøm- og gassforsyning (redundans og riktig 

kraft) 
• Arbeidsmiljø, støy, trekk mv. 
• Arealbehov for støtterom (IKT, lager stort utstyr, 

støyende utstyr, forrom etc.) 
• Forsyning- og sterilt utstyr ses i sammenheng med 

sterilsentral/vaskeenhet 

Luftsmitteisolat Spesielle krav og avklaringsbehov 

Det planlegges luftsmitteisolat. 
Antall/kapasitet og plassering må avklares.  • Inneslutningsnivå  

• Bygningsmessig tetthet   
• Sikker strømforsyning  
• Separate ventilasjonsaggregater  
• Driftssikkerhet og overvåking 
• Slusefunksjon- trykkhiearki og forrigling 
• Plassering av isolatet med hensyn på nærhetsbehov 

og bygningsmessig installasjon (separat avkast) 

 

 

DEL 3 Utstyr  
 

Utstyr skal bidra til et effektivt og velfungerende sykehus og legge til rette for gode 

arbeidssituasjoner både i pasientbehandling, forskning og undervisning. Hovedprogram utstyr 

(konseptfasens steg 2), skal gi overordnede føringer og retningslinjer for arbeid med 

funksjonsutstyr i prosjektet.  

 

Hovedprogram utstyr skal:  

• Definere begreper og avgrensninger 

• Avklare mål og programforutsetninger 

• Etablere overordnede strategier og føringer for valg av utstyr 

• Klargjøre behov for integrasjon mellom utstyr og IKT 

• Inkludere en vurdering av mulighet for gjenbruk av utstyr 

 

I steg 2 skal det lages en beskrivelse av ansvar for utstyr i prosjektet (grensesnittsmatrise). 

 

Bygg- og funksjonsutstyr 

 

Funksjonsutstyr er knyttet til funksjonen i de enkelte rommene og består av følgende kategorier: 
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Medisinsk teknisk utstyr 

Medisinsk teknisk utstyr kan defineres som: 

Ethvert medisinsk utstyr, inklusiv in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr, inkludert programvare og 

systemløsninger, beregnet for mennesker til diagnose, overvåkning og/ eller behandling på 

medisinsk grunnlag og som for å fungere er avhengig av en energikilde (strøm, lys, gass- eller 

væsketrykk) samt nødvendig tilbehør til slikt utstyr. 

 

Omfang og avgrensninger tilpasses slik at det i størst mulig grad samsvarer med ansvarsområdet 

til medisinsk teknologisk virksomhetsområde på SSAK. IKT-utstyr som er direkte tilknyttet 

medisinsk teknisk utstyr og som brukes til å betjene eller drive utstyret, regnes også som MTU. 

 

Grunnutrustning 

Kategorien omfatter generell sykehusutrustning som for eksempel utstyr for logistikk, senger, 

utstyr for avfallshåndtering og verkstedutstyr. 

 

IKT-/AV-utstyr 

Kategorien omfatter PC-er, skrivere, skjermer/monitorer o.l. og vil typisk omfattes av utstyr som 

leveres via avtaler med Sykehuspartner. Overordnede prinsipper for IKT beskrives i 

Hovedprogrammets del IV Overordnet IKT-program (O-IKT). 

Dataprogrammer og IKT-løsninger som er en del av de regionale prosessene regnes ikke som en 

del av funksjonsutstyret, disse dekkes via tjenesteavtalen mellom SSAK og ekstern 

tjenesteleverandør og/eller som en del av O-IKT (eks. RIS/PACS, lab-system, elektronisk kurve).  

 

Møbler og løst inventar 

Denne kategorien omfatter løse møbler og inventar i alle områder i sykehuset. Fast inventar som 

skap og hyller inngår ikke i samme kategori, men må planlegges sammen med dette slik at det 

nye bygget får et helhetlig inntrykk når det gjelder inventar. 

 

Målsetninger og suksesskriterier 

I planlegging og anskaffelse skal det legges vekt på fremtidsrettet teknologi som understøtter 

god og effektiv pasientbehandling. Det skal legges vekt på digitale løsninger hvor data- og 

pasientsikkerhet er ivaretatt og automasjonsløsninger skal erstatte manuell håndtering der 

dette er mulig. 

 

Hovedmålsettingene for utstyrsplanleggingen i prosjektet er å: 

• Sikre at alle avdelinger/rom har et komplett utstyrsprogram som ivaretar den planlagte 

funksjonen og kapasiteten i arealet 

• Sikre at utstyr ivaretar føringer og forutsetninger lagt i funksjonsprogrammet 

• Anskaffe moderne, fremtidsrettet og effektivt utstyr som minst viderefører dagens 
utstyrsstandard 

• Sikre at utstyr som anskaffes er sikkert/sertifisert, brukervennlig og miljøvennlig 

• Sikre driftseffektive løsninger med lavest mulig levetidskostnader 

• Sikre ansatte i Sørlandet sykehus HF medvirkning i valg av teknologi og løsninger 

• Tilstrebe sambruk av teknologi/utstyr der det er mulig 

• Standardisere løsninger så langt det er mulig 
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• Gjennomgå eksisterende utstyrspark med henblikk på mulighet for gjenbruk  

• Sikre god og tilstrekkelig opplæring, slik at utstyret utnyttes best mulig,  

• Innhente all nødvendig utstyrsinformasjon som kan påvirke utforming og 
dimensjonering av bygg og teknikk 

• Avklare ansvar for anskaffelser 

• Utarbeide anskaffelsesplaner som er koordinert med overordnede fremdriftsplaner i 
prosjektet, investeringsplaner Sørlandet sykehus HF HF samt regionale og nasjonale 
anskaffelser 
 

De viktigste suksesskriteriene for arbeidet er: 

• Involvering av ansatte i Sørlandet sykehus HF HF på en hensiktsmessig måte 

• Godt samarbeid mellom prosjekt- og driftsorganisasjon 

• God koordinering mellom utstyr, IKT og teknikk i alle faser av prosjektet 

 

Teknologiutvikling 

Programmet beskriver forventede utviklingstrender innenfor utstyrsområdet. Det er en økende 

digitalisering av alle typer utstyr, og utstyr skaper etter hvert store mengder data. Dette betyr at 

det tradisjonelle skillet mellom utstyr og IKT blir mer og mer utvisket. Digitaliseringen gir en 

større mulighet og et økende behov for integrasjon med både administrative og kliniske IKT-

systemer. Dette stiller store krav til både pasient- og datasikkerhet. 

 

Det forventes at utvikling i kombinasjonen av utstyr og IKT vil påvirke og understøtte 

effektivisering av behandlingsforløp og logistikk i sykehuset. Det må arbeides med utvikling og 

utnyttelse av ny teknologi fra både klinisk- og logistisk side, og fra utstyrs- og IKT perspektivet 

for å kunne realisere mulighetene nye bygg, utstyr og IKT gir for moderne sykehusdrift. 
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DEL 4 Overordnet IKT-konsept (O-IKT) 
 

I konseptfasen er det gjort en overordnet vurdering av behovet for IKT og teknologi, 

integrasjoner og tilpasninger i eksisterende bygg og systemer. Hensikten med delprogrammet er 

å gi føringer for det videre arbeidet slik at IKT og teknologi kan bidra til et effektivt og 

velfungerende sykehus og legge til rette for gode arbeidssituasjoner både i pasientbehandling, 

forskning og undervisning. 

 

Det en forutsetning at det blir etablert stabile, robuste og framtidsrettede IKT-løsninger. 

Planlegging, tilrettelegging og realisering av fremtidsrettede IKT-løsninger ved SSAK skal skje i 

samsvar med føringer og IKT-utviklingen ellers i HSØ og SSHF. SSAK vil bli en naturlig del av 

sykehuset sitt IKT-landskap. Regionale strategier og teknologiske valg fra HSØ skal være førende 

for SSAK-prosjektet, samt at lokale forutsetninger samt videreføring av eksisterende løsninger 

skal ivaretas. Samarbeid mellom Sykehuspartner, og SSAK prosjektet innenfor valg av IKT 

løsninger er viktig for å tilstrebes å etablere felles standardiserte IKT løsninger i HSØ. 

 

I og med at SSAK er et prosjekt i tilknytning til et eksisterende sykehus, vil flere av løsningene 

som skal inn i nytt tilbygg/ombygd areal basere seg på eksisterende IKT infrastruktur og 

løsninger. Sykehuspartner vil være den mest sentrale leverandøren av IKT til SSAK-prosjektet, 

og det anbefales at det etableres tidlig samarbeid med Sykehuspartner for videre planlegging av 

prosjektet. 

 

Det har høy prioritet for prosjektet å muliggjøre sammenhengende og effektiv drift mellom 

eksisterende bygg og nybygg, både klinisk og teknisk. Dette forutsetter at IKT og 

byggautomasjon er gjennomgående, noe som videre forutsetter avklaringer for en rekke 

enkeltsystemer – om de skal breddes over fra eksisterende bygg til nytt bygg slik de er, etter 

oppgraderinger, eller kun innføres i nybygg. Disse avklaringene må på plass for alle relevante 

systemer, men generelt legges det til grunn at man i størst mulig grad vil bredde løsninger over i 

nybygg, basert på eksisterende løsninger og kontrakter.  

 

Hovedformålet i arbeidet med å etablere et overordnet IKT-konsept, er å avklare prinsipper ifht 

hva som skal leveres av IKT leveranser for å oppnå et velfungerende operativt bygg. Samt 

avklare hvem som skal ha ansvaret for hvilke leveranser, samt avklare finansieringskilder.  

IKT -konseptet skal gi grunnlag for beregning av forventet kostnad til O-IKT. IKT 

Utstyrskostnader inngår i utstyrsprogrammet, samt Byggnær IKT inngår i kap 5 ihht 

Bygningsdelstabellen. 

 

Det henvises til vedlegg 2 Overordnet IKT-konsept. 
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DEL 5 Rom og areal – utarbeides i Steg 2 
Arealstadarder og utnyttelsesgrader 

Foreløpig rom- og funksjonsprogram 

Arealtabeller 

Vedlegg 
Vedlegg 1 Teknikk 

Vedlegg 2 Overordnet IKT-konsept 

Vedlegg 3 Framskrivning 

Vedlegg 4 Logistikk 
 

 


