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1. Bakgrunn 

Funksjonsprosjektet for ferdigstillelsen av bygg B (bygg 11) pågikk i perioden 20. november 
2019 til 29. januar 2021. Funksjonsprosjektrapporten ble lagt frem for og godkjent av styret i 
Helse Stavanger HF på møte 26. februar 2021. 

Styret sluttet seg i møtet 16.12.20 til at dagkirurgien ikke flyttes til Ullandhaug i BT1 for å 
prioritere plass til nødvendige laboratoriefunksjoner.  

Det gjensto imidlertid å detaljere ut en del funksjoner i perioden etter ferdig 
funksjonsprosjekt. Prosessen med å ferdigstille disse funksjonene pågikk i perioden fra 
februar og frem til sommeren 2021.  

Dette dokumentet oppsummerer de endringer som er utført, og viser planløsningen for bygg 
11 slik den foreligger per 01.07.21. Det gjøres oppmerksom på at områder som er beregnet 
til fremtidig bruk, de såkalte «hvite områder», er markert med hvit farge i oppdaterte 
planløsninger/tegninger.. 

2. Sammendrag 

De vesentligste problemstillingene etter godkjent funksjonsrapport har vært knyttet til 
funksjonsplanlegging av areal til felles molekylær lab, funksjonsplanlegging av areal til 
avdeling for mikrobiologi og avdeling for patologi samt avklaring av antall MR-maskiner.  

Felles molekylær lab har blitt endelig utformet i perioden etter funksjonsprosjektet. Det har 
vært avholdt mange møter for å bli enige om en endelig løsning. Det gjenstår noe arbeid 
med programmering og oppdatering av utstyrslister i dRofus (utstyrsdatabasen), men arealet 
er klart til prosjektering.  

Mikrobiologisk avdeling har fått en sammenhengende avdeling i 2. etasje, fløy 3 og deler av 
avdeling for patologi er flyttet til 3. etasje hvor også felles pauserom for avdelingen er 
plassert. Inngangspartiet til bygget er endret for å gi plass til avdeling for patologi. 
Diagnoseplasser for patologi er tatt ut for å prioritere lab-areal. Diagnoseplasser, 
granskningsplasser og kontorplasser for alle fagområdene må gjennomgås i et eget prosjekt. 

Prosjektstyret besluttet 27.05.21 å redusere antall MR-maskiner fra seks til fem i 2. 
etasje,fløy 3. Det betyr at en for fremtiden har låst seg til fem, og ikke seks MR-rom. Det blir 
ikke mulig å legge en sjette MR-maskin på et annet sted. Beslutningen innebærer at man 
kan plassere tre MR-maskiner i midtfløyens høyre del med tilhørende teknikk og 
manøverrom. 

Det gjenstår en viktig avklaring knyttet til PET-MR og strålingsbeskyttelse for etasjen over 
(felles molekylær lab). Det har vært nødvendig med noen endringer av teknisk rom og 
manøverrom for PET-MR. 

I operasjonsavdelingen er karkirurgisk intervensjonsstue flyttet fra fløy 2 til fløy 1. 
Intervensjonsstuen er blitt større, og den ligger nå i samme fløy som radiologisk intervensjon. 

 

Kostnadsestimat for utstyr 

I løpet av funksjonsprosjektet ble areal til dagkirurgisk enhet tatt ut av funksjonsarealet til 
fordel for areal til laboratorievirksomhet. Dette medførte imidlertid ingen endringer i 
kostnadsrammen for utstyr, da både dagkirurgi og laboratorieareal i hovedprogram utstyr 
(HPU) ble estimert til en kostnad på kr 58 000,- pr m2.  
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Utstyr innenfor disse fagområdene er ikke inkludert i økonomisk langtidsbudsjett(ØLP). I 
HPU ble totalkostnader til utstyr estimert til 651 mnok, der 283 mnok dekkes i ØLP og 368 
mnok ble inkludert i lånesøknaden. For etasjene 1 og 3 er det beregnet en gjenbruk på 10 %, 
mens for etasjene U1 og 2 vil gjenbruk tilsvare finansieringen via ØLP.  

Helse Stavanger har gjort store investeringer knyttet til laboratorieutstyr for håndtering av 
covid-19, og det er dermed forventet at gjenbruksprosenten for laboratorieutstyr vil være 
høyere enn estimatet.  

3. Underetasje – U1 

Det er ingen store planendringer i denne etasjen i løpet av denne perioden. 

 

Planløsning pr funksjonsprosjektet (jan 21). 

 

 

Planløsning pr 01.07.2021 
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3.1 Medisinsk teknikk (U1-fløy 1) 

Det er ingen endringer i funksjonsarealet for medisinsk teknikk. Rommene er programmert 
og prosjektert i henhold til plan. 

3.2 Sterilsentral (U1 – fløy 2) 

Selve sterilsentralen er prosjektert i samarbeid i leverandør (Getinge), og tilhørende areal er 
programmert og prosjektert i henhold til plan. Det er ingen endringer i dette funksjonsarealet. 

3.3 Mikrobiologi – medieproduksjon (U1 –sør-fløy) 

Det er ingen endringer i funksjonsarealet som ligger samlet i del 1. Kontor for seksjonsleder 
var plassert i tilknytning til mikrobiologisk avdeling i 1. etasje. Dette kontoret er nå plassert 
ved siden av felles valideringsrom for lab-fagene i U1-etasjen. 

3.4 Stråleterapi (U1- fløy 3) 

Det er gjennomført egne møter for detaljprogrammering av rommene.  Utstyrslister og 
romfunksjonsprogram (RFP) er oppdatert. Arealet er klart til videre prosjektering. 

 

Følgende endringer er behandlet: 

 Desinfeksjonsrom er omgjort til WCHC, da det ikke er behov for desinfeksjonsrom i 
avdelingen. Behandlet i endringsrådet sak 87835 - godkjent 

 Avdelingen ønsker at rommene «dosemetri» og «lager forbruk» skal være uten 
himling, slik at man kan utnytte plassen helt opp til taket med vegghengte hyller. 
Dette er godkjent. 

 Avdelingen kom med innspill til ny planløsning for å skille personaltrafikk og 
pasienttrafikk i tilknytning til alle bunkersene. Dette er behandlet i endringsrådet sak 
86468 og ble ikke godkjent.  

 

 Avdelingen kom med innspill om at inngangen til samtalerom burde gå fra korridor og 
ikke fra venterom. Dette er behandlet i endringsrådet sak 87827 og ble ikke godkjent 

 Avdelingen kom med innspill om å flytte vask på rom «doseplan», samt flytte to dører 
lengre ut i korridoren. Dette er behandlet i endringsrådet sak 87834 og ble godkjent. 

 

Status for anskaffelse av strålemaskin 

Kontrakt er inngått og det blir samme leverandør som i dag. Planen er å installere en ny 
maskin i bunker nr. 1, flytte maskin fra Våland til bunker nr. 2, anskaffe ny maskin i bunker 
nr. 3 i henhold til ØLP . (ligger inne i langtidsbudsjett for SUS i 2026, men ikke godkjent).  . 
Det vil dermed være behov for bunker nr. 4 om ca. 10 år (2030) i tilknytning til neste 
oppgradering/anskaffelse. 

 

Hvite områder ved stråleterapi 

Som følge av at bunker nr. 4 ikke tas i bruk før om lag 2030, er bunkeren og tilhørende 
støtteareal avsatt som «hvite områder». Dette vil si at det midlertidig benyttes til andre 
formål. 

Det er avklart at strålebunker nr. 4 benyttes som lager, og at manøverrom, teknikkrom, 
omkledningsrom og WC benyttes til felles møterom. 
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Planløsning pr 01.07.21     Fremtidig planløsning 

 

3.5 Sykehusapoteket (U1 sørfløy og fløy 4) 

Det er gjennomført egne møter for detaljprogrammering av rommene. Utstyrslister og RFP er 
oppdatert. Arealet er klart til videre prosjektering. Det er avklart hvilket utstyr apoteket skal 
anskaffe selv – og hvilket utstyr Nye SUS skal anskaffe. 

Videre prosjektering av sykehusekspedisjonsarealet er avhengig av apotekets anskaffelse av 
robotløsning. 

Grunnlagsdokumentasjon for søknad om godkjenning (GMP klasse D) i 
produksjonsavdelingen er utarbeidet og apoteket har ansvar for den videre prosess mot 
Statens legemiddelverk. 

 

3.6 Avdeling for patologi – seksjon for obduksjon (U1 nordfløy og fløy 4) 

Det er gjennomført egne møter for detaljprogrammering av rommene.  Utstyrslister og RFP 
er oppdatert. Arealet er klart til videre prosjektering. 

 

Hvite områder i obduksjonsavdelingen 

Det er avsatt eget areal til fremtidig CT. Den fremtidige CT, som er tiltenkt 
obduksjonsaktivitet, er imidlertid ikke inkludert i investeringsbudsjettet til Helse Stavanger. 
Avsatt areal inngår dermed i de «hvite områder» som midlertidig benyttes til andre formål.  

Midlertidig funksjon avklares av OU-prosjektet og ses sammen med fordeling av 
arbeidsplasser i bygget. Området ligger i «grønn» sone i avdelingen. 

  

Planløsning pr 01.07.21     Fremtidig planløsning 
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4. Etasje 1  

Det er gjort store endringer i del 2 av bygget. Mikrobiologisk avdeling har fått en 
sammenhengende avdelingen i fløy 3 og deler av avdeling for patologi er flyttet til etasje 3 
hvor også felles pauserom for avdelingen er plassert. Inngangspartiet til bygget er endret for 
å gi plass til avdeling for patologi. 

 

Planløsning pr funksjonsprosjektet (jan 21). 

 

 

Planløsning pr 01.07.2021 
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4.1 Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (1-fløy 1) 

Arealet ligger i del 1 av bygget og prosjektering pågår. Det har vært eget møte for 
designkontroll, da avdelingen har areal som krever søknad om godkjenning. Dette følges opp 
i det videre arbeidet. 

 

Det har ikke vært fokus på areal til kontorplasser i nordfløyen. Det er tegnet inn to lagerrom i 
tilknytning til kontorene, men avdelingen har ikke behov for dette. Lagerrom og korridor bør 
ses sammen med en eventuell endring i endringsbølge 3 for bedre utnyttelse av hele arealet 
til kontor/arbeidsplasser. 

 

 

4.2 Avdeling for medisinsk biokjemi (1- fløy 2) 

Arealet ligger i del 1 av bygget og selve analysehallen (analyselinjen) prosjekteres av 
leverandør (Roche). Det har vært egne detaljeringsmøter for innredning/plassering av utstyr 
og dRofus er blitt oppdatert. 

Det gjenstår avklaring av glassvegg og dør fra valideringsrom og inn i analysehallen. 

 

Det er funnet plass til ett ekstra kontor i tilknytning til heis i nordfløy, da det ikke er behov for 
å ta ut varer (engangsartikler) fra den sterile varelagerheisen. 

 

Kromatografi (1 – sørfløy, del 1) 

Det har vært egne møter for detaljprogrammering av areal for kromatografi. I løpet av denne 
perioden har to valideringskontor blitt slått sammen til et felleskontor med fire plasser.  

Vaskerom, veierom og kjemikalierom er endret for å få en bedre flyt. 

 

4.3 Avdeling for medisinsk mikrobiologi (1- fløy 3) 

Avdelingen har fått et sammenhengende areal fra ekspedisjon og prøvemottak i sørfløyen – 
gjennom hele fløy 3 og opp til kontorer, møte- og pauserom i nordfløyen. Det er etablert en 
egen heis for transport av prøver fra mikrobiologi i 1. etasje til felles molekylær lab i 3. etasje. 
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Seksjon for serologi (1 – nordfløy, del 1) 

Det har vært egne møter for detaljprogrammering. PCR-instrumentene er flyttet over til fløy 
3, og det er gitt plass til eget kjølerom i tilknytning til avsatt areal. Det er også funnet plass til 
ett ekstra kontor i tilknytning til heis i nordfløy, da det ikke er behov for å ta ut sterile varer fra 
sterilsentralen.  

 

Seksjon for bakteriologi (1 – fløy 3) 

Areal avsatt til automasjon er flyttet fra sørfløyen og inn i søyle 3. Feces-lab og I3-lab er også 
plassert i midtfløyen. Automasjonslinjen er avhengig av løsning fra leverandør – og dette 
arealet er derfor ikke detaljert. Anbudsprosessen er igangsatt. 

 

4.4 Avdeling for patologi (1 fløy 4) 

Seksjon for cytologi er flyttet til sørfløyen og seksjon for kvantitativ patologi (KP) er flyttet til 3. 
etasje for å frigi areal til mikrobiologi. Felles pauserom for avdelingen er lagt opp i 3. etasje 
for å frigjøre areal til lab i 1. etasje. Diagnoseplasser er tatt ut for å frigjøre areal til lab. 

 

Seksjon for cytologi (1- sørfløy, del 2) 

I løpet av prosessen har denne seksjonen vært flyttet rundt flere ganger på tegningene, men 
har nå funnet sin plassering i 1. etasje i sørfløyen. Denne plasseringen er blitt mulig da det 
ikke var behov for areal avsatt til venteområdet knyttet til inngangen i bygget. Det er 
gjennomført mange brukermøter, og rommene er detaljprogrammert. Det gjenstår noe arbeid 
med  programmering i dRofus. 

 

Seksjon for histologi (1- fløy 4) 

Det er gjennomført brukermøter for detaljprogrammering av rommene. Det er ingen store 
endringer i planløsningen. 

 

Seksjon for immunhistokjemi (1 –nordfløy) 

Det er gjennomført brukermøter for detaljprogrammering av rommene. Det er ingen store 
endringer i planløsningen. Det er avklart at det kan settes inn dører i vegg langs korridoren, 
slik at man kan ha tilgang til baksiden av maskinene fra korridor ved service.   

 

4.5 Seremonirom (1 – nordfløy øst) 

Det har vært møter for detaljering av rommene. Utstyrslister og RFP er oppdatert og arealet 
er klart til videre prosjektering. Det har også vært møte med landskapsarkitekt om valgte 
løsninger utomhus.  
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5. Etasje 2  

Den største endringen i denne etasjen er beslutningen om å redusere antall MR-maskiner fra 
seks til fem i fløy 3, og nødvendige endringer av planløsningen i fløy 3 som et resultat av 
dette. Det har vært gjennomført mange møter for detaljprogrammering av rommene. Det 
gjenstår en viktig avklaring knyttet til PET-MR og strålingsbeskyttelse for etasjen over (felles 
molekylær lab). Det har vært nødvendig med noen endringer av teknisk rom og manøverrom 
for PET MR. 

 

Planløsning pr funksjonsprosjektet (jan 21). 

 

 

Planløsning pr 01.07.2021 
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5.1 Avdeling for radiologi – CT/røntgen i fløy 1 

Det fremkom i brukermøter at de generelle røntgen-labene var tegnet for smale. Selv om 
arealet var stort nok, manglet det om lag 0.5 meter i lengderetningen for at laben skulle være 
funksjonell. Det ble derfor besluttet å tegne om løsningen for de to generelle røntgen-labene i 
denne fløyen. Koordinatorrom ble flyttet til det «hvite området» for CT 4, og det resterende 
hvite området blir benyttet til venteområde og lager. 

Det er gjort endringer vedrørende granskingsplasser og kontorplasser slik at dette nå er mer 
samlet. Avdelingens ønsker om å snu granskningspultene mot vindu på rom 0225 og 0178, 
samt sette inn håndvask på rom 0222 ble ikke godkjent, da dette er endringer i del 1 av 
bygget som allerede er prosjektert. Det samme gjelder endringer knyttet til 
granskningsplasser på rom 0329, 0330 og 0317. 

Avdelingen ønsket å endre granskningsplassene på rom 0319, 0320, 0321 og 0322 (totalt 
sju arbeidsplasser) og gjøre dette arealet om til kontorplasser. Saken ble behandlet i 
endringsrådet sak 87692 – og saken ble ikke godkjent da dette er i del 1 av bygg 11, og 
antall plasser må ses sammen med OU-prosjektet for kontor/arbeidsplasser. 

 

Hvite områder i 2. etasje fløy 1 

Sammen med avdelingen er det besluttet at det er areal avsatt til CT 4 og CT 5 som er 
fremtidige arealer – såkalte hvite områder. 

 

CT 4 

Arealet er allerede tegnet om til koordinatorrom og venteareal. Teknikkrom og 
omkledningsrom benyttes som lager. Når arealet skal tas i bruk til CT, må det finnes 
alternativ plassering til koordinatorrom og venteareal. 

  

Planløsning pr 01.07.21     Fremtidig planløsning 

 

CT 5 

Avdelingen ønsker å benytte CT-rommet til granskningsplasser for radiolog. Det er tegnet inn 
seks arbeidsstasjoner i arealet. Avdelingen ønsker å benytte teknikkrommet som lager og 
endringsrådet behandlet sak om flytting av dør i korridoren. (vedtak). Det er tegnet inn en 
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arbeidsplass i dette arealet. Avdelingen ønsker å benytte manøverrom som midlertidig 
pauseareal. Endringsrådet behandlet saken 87669 – saken ble ikke godkjent da områdene 
må inngå i de totale «hvite områdene» som OU skal analysere og foreslå bruken av i løpet 
av høsten 2021. Det er tegnet inn to arbeidsstasjoner i dette arealet. Avdelingen ønsker å 
benytte omkledningsrommet som lager. Det er tegnet inn som lager/kopi rom. Avdelingens 
ønske om midlertidig å utvide rommet – sak 87668 i endringsrådet – ble ikke godkjent. 

Midlertidig funksjon avklares av OU-prosjektet og ses sammen med fordeling av 
arbeidsplasser i bygget. 

 

  

Planløsning pr 01.07.21     Fremtidig planløsning 

 

 

5.2 Avdeling for kardiologi – (2 etg -fløy 2) 

Det er gjennomført brukermøter for detaljprogrammering av arealet.  Det er gjennomført to 
større endringer ved at slusefunksjonen inn til intervensjonsstuene er endret. Slusene var 
tegnet for små og lite funksjonelle. Det ble derfor besluttet å forbedre luftkvaliteten i 
korridoren og ta bort selve slusefunksjonen. 

Den andre større endringen er knyttet til at man har erstattet seks senger med 
observasjonsstoler. 

 

Hvite områder i 2. etasje fløy 2 

Arealet er allerede tegnet om til møterom for kardiologisk intervensjon. Dette arealet er ikke 
tilgjengelig for alle da det ligger i avgrenset (grønt) område. Manøverrom benyttes til to 
granskningsplasser og en kontorplass for avdelingen. Teknikkrom benyttes som lager inntil 
behov for fremtidig intervensjonsstue. 
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Planløsning pr 01.07.21     Fremtidig planløsning 

 

 

5.3 Avdeling for radiologi – MR i fløy 3 

Den store endringen i denne fløyen er beslutningen om å ta ut en MR-maskin. Det innebærer 
at man kan plassere tre MR-maskiner i midtfløyens høyre del med tilhørende teknikk og 
manøverrom. Det er eget venteareal for barn som skal ta MR. 

Prosjektstyret godkjente 27.05.21 at antall MR-maskiner reduseres fra seks til fem. 
Bakgrunnen for dette var at fagmiljøet var bekymret for at størrelsen på MR-rommene ikke vil 
gi nødvendig fleksibilitet til valg av MR maskiner. Det er ønskelig å ha mulighet til en god 
fordeling mellom 1,5T og 3T MR-maskiner. Arealstørrelsen var under leverandørens 
anbefalte størrelse, men over minimumskravet. Økt størrelse gir mulighet til oppgraderte MR 
der en kan ha større fleksibilitet mht. hva MR-maskin og rom kan levere av oppgaveflyt og 
logistikk. Plassering av operatørrom på siden av maskinen gir dårligere utnyttelse av MR-
rommet. Avdelingen var også bekymret for pasientflyt og analyser viser at det er bedre flyt i 
løsningen med fem maskiner kontra løsningen med seks maskiner. Man vil kunne ha 
omkledningsrom og bedre forberedelsesareal med fem maskiner som vil ta ned tidsbruk på 
MR-rommene. 

MR-rommet for nevro-MR er redusert fra 68 til 59 m2, og teknikkrommer er plassert i bakkant 
av maskinen. Dette gir en bedre funksjonell løsning. Dette ble behandlet som en 
orienteringssak (87917) i endringsrådet. 

 

Hvite områder i 2. etasje, fløy 3 

I funksjonsrapporten var det lagt inn to felles møterom i midtfløyens høyre del -  i og med det 
var to fremtidige MR-maskiner. Når dette nå er endret, er det besluttet at det er arealet avsatt 
til MR 5 som skal benyttes som midlertidig areal. 

Det er lagt inn møte/kontor i det hvite området. Teknikkrommet benyttes som lager. 

Midlertidig funksjon avklare av OU-prosjektet og ses sammen med fordeling av 
arbeidsplasser i bygget. 
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5.4 Avdeling for radiologi – nukleærmedisin i fløy 4 

Det er kommet tilbakemelding fra Siemens (leverandør av PET-MR) om at teknikkrommet er 
for smalt, og at det må plasseres i lengderetningen av maskinen. Det pågår derfor en 
omprosjektering av dette arealet samtidig som det avklares hvilken strålingsbeskyttelse som 
er nødvendig for beskyttelse av laboratorieutstyr i felles molekylær lab (etasjen over). 

 

6. Etasje 3 

Det er gjort store endringer i del 2 av bygget knyttet til felles molekylær lab som ikke var 
detaljert tilstrekkelig i funksjonsprosjektfasen. Diagnoseplasser for patologi er tatt ut for å 
prioritere lab areal. 

I operasjonsavdelingen er karkirurgisk intervensjonsstue flyttet fra fløy 2 til fløy 1. 
Intervensjonstuen er blitt større og ligger nå i samme fløy som radiologisk intervensjon. 
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Planløsning pr funksjonsprosjektet (jan 21).

 

 

Planløsning pr 01.07.2021 

 

 

 

6.1 Operasjonsavdelingen 

Det er gjennomført flere møter for detaljering av rom. Det er gjort endringer på garderoben 
som er gjort mindre da hovedgarderoben for avdelingen ligger i U1 etasjen. Medisinrom og 
lager(væske) er gjort større. Arbeidsrom for anestesileger er flyttet slik at man har fått er 
større møte/pauserom. Garderobe for sectio er tatt bort, da denne påkledningen forgår 
utenfor avdelingen. Anestesiforberedelsesrom er gjennomgått. Det er lagt inn skjerming for 
to plasser i forberedelsesrom 2, men for forberedelsesrom 1 (som ligger i del 1 av bygget) 
må eventuell skjerming avklares i endringsbølge 3. 
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Selve operasjonsstuene prosjekteres av Hospitalsteknikk AS, og det er regelmessige 
samhandlingsmøter vedrørende dette. Håndvask i forsyningskorridor er tatt bort etter innspill 
fra avdelingen. Det gjenstår endelig avklaring av tykkelse på bly i operasjonsstuene. 

 

6.2 Avdeling for radiologi – seksjon for radiologisk intervensjon 

Det har vært gjennomført møter for detaljprogrammering av rommene. Anestesi har deltatt 
på møtene. For multimodalstuen er det etablert egen inngang for personell fra anestesi. 
Dette er gjort for å unngå trengsel i inngangen til stuen. Selve slusen inn til multimodal er tatt 
bort da ventilasjonen i korridoren er forbedret. Slusen inn til monolab er beholdt da dette er 
en ordinær korridor. 

 

Hvite områder i 3. etasje, fløy 1 

Det er planlagt en radiologisk intervensjonsstue som fremtidig areal. Det midlertidige areal 
ligger innenfor avgrenset området i avdelingen. Avdelingen foreslår å benytte arealet til 
simuleringsrom, granskningsplasser og lager. 

 

Midlertidig funksjon avklares av OU-prosjektet og ses sammen med fordeling av 
arbeidsplasser i bygget. 

 

 

Planløsning pr 01.07.21     Fremtidig planløsning 

 

 

6.3 Felles molekylær lab i 3. etasje, fløy 4 

Arealet har blitt endelig utformet i perioden etter funksjonsprosjektet. Det har vært mange 
møter for å bli enige om en endelig løsning. Medisinsk biokjemi og avdeling for patologi får 
sin prøver via rørpost og ev. heis i nordfløyen. For mikrobiologi måtte det etableres en egen 
transportheis for prøvene, da disse ikke kan gå med rørpost, og heis i sørfløyen er i en åpen 
sone hvor prøvene ikke kan transporteres. 

Det gjenstår noe arbeid med programmering og oppdatering av utstyrslister i dRofus 
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6.4 Avdeling for patologi – seksjon for KP (3 etg – nordfløy) 

Areal for seksjon for kvantitativ patologi var i funksjonsprosjektet plassert i 1 etasje, men for 
å få til en helhetlig løsning for mikrobiologisk avdelingen, ble denne flyttet til 3 etg da   
seksjonen også har et nærhetsbehov til felles molekylær lab. 

 

Pause/møterom for avdeling for patologi og også lagt til 3. etasje og er lett tilgjengelig for 
personalet via heis i nordfløyen. 

7. BEHOV FOR MIDLERTIDIGE LOKALER 

 

7.1 Helse Vest IKT – areal for servicekontor og lager 

I sak til prosjektrådet 11.05.2020 anbefalte prosjektet at arealet avsatt til Helse Vest IKT (150 
m2) ble endret til laboratorieareal, og at utleieareal til Helse Vest IKT ble planlagt i et 
midlertidig bygg i påvente av byggetrinn 2. 

Det har ikke blitt tegnet ut en plassering i midlertidig bygg. Dette arbeidet vil være en del av 
den videre detaljering i byggeprosjektet. Mest sannsynlig må disse planlegges inkludert i 
servicebygget/brakken som blir stående igjen når BT1 er ferdig. 

 

7.2 Avdeling for patologi – diagnoseplasser 

I funksjonsprosjektet var det foreslått et areal avsatt til diagnoseplasser for avdeling for 
patologi. Diagnoseplassene er tatt ut av bygget for å få plass til lab areal. 

Det skal gjøres en samlet gjennomgang av kontor og arbeidsplasser, inklusiv granskning og 
diagnoseplasser. Dette arbeidet skal ledes av OU-prosjektet. 

 

7.3 Kontorarbeidsplasser 

I funksjonsprosjektet ble det gjort en analyse basert på innspill fra avdelingene. Denne viste 
en ujevn innmelding og at det må arbeides videre med problemstillingen. Det er besluttet at 
det videre arbeidet skal gjennomføres i regi av OU-prosjektet. 
 

 

8. ENDRINGER I STØTTEFUNKSJONER 

 

8.1 Ansatte 

Det er ikke gjort noen nye estimat for beregning av antall ansatte. 
 
Basert på innspill fra avdelingene ble det i funksjonsprosjektet gjort et estimat som viser at 
det i 2024 vil være ca. 950 ansatte og at dette forventes å øke til ca. 1125 i 2030. Antall 
samtidige på dagtid er estimert til 781 personer. Det vil si at vi forholder oss til dette tallet når 
det gjelder å dimensjonere antall toaletter og andre støttefunksjoner.  
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8.2 Toaletter 

For pasientene er det en økning fra 35 til 36 toaletter. Økningen skyldes en endring av 
desinfeksjonsrom i stråleterapi til WCHC. Det er 22 WC og 14 WCHC for pasientene. Det er 
WCHC i alle etasjene. Antall toaletter anslås å være innenfor behovet. 

For personalet er det 68 WC og 10 WCHC. I tillegg er det i bygget 12 WC knyttet til 
garderobe og 6 WCHC knyttet til garderobe. Antall WC er innenfor kravet om 1 toalett pr 15. 
ansatte.  

Det er et krav om WCHC i hver etasje. Det er ikke WCHC for personalet i 3. etasje (kun 4 
WCHC for pasienter innenfor operasjon/radiologisk intervensjon). Det må avklares om det 
må være WCHC for personal i 3. etasje – både for operasjonsavdelingen og felles molekylær 
lab. 

En mulig løsning er å omgjøre et av WC-rommene til HCWC ved å utvide arealet på 
bekostning av renholdsrommet. Dette avklares i det videre programmeringsarbeidet. 

 

 

8.3 Garderobe 

I funksjonsrapporten ble det vurdert til å være et tilstrekkelig antall garderobeplasser for 
samtididige på dag, inklusiv vaktskifter. Det er ikke gjort nye beregninger i etterkant. 

8.4 Pauserom 

I U1 etasjen er det ikke gjort endringer i møte/pauserom. 

I 1. etasje er pauserommet til avdeling for patologi flyttet til 3. etasje. Pauserommet for 
avdelingen er på 79 m2. I tillegg har avdelingen et pauserom på 31 m2 i 1. etasje for de som 
ikke kan forlate avdelingen for å ha pause på felles pauserom. Arealet for pauserom for 
avdeling for patologi er dermed innenfor kravet i forhold til antall ansatte på dagtid. 

I 2. etasje er det lagt inn et ekstra møte/pause rom på 58 m2 i sørfløyen. Dette er tiltenkt som 
pauserom for avdeling for radiologi. Arealet for pauserom for avdeling for radiologi er dermed 
innenfor kravet i forhold til ansatte på dagtid. 
 
I 3. etasje er møte/pause rom for operasjonsavdelingen øket til 116 m2 og arealet er dermed 
innenfor kravet i forhold til ansatte på dagtid. For felles molekylær lab er det et pauserom på 
52 m2 i tillegg til et møterom på 27 m2. Arealet for pauserom er dermed innenfor kravet i 
forhold til ansatte på dagtid. 
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8.5 Møterom 

Analysen fra funksjonsrapporten viste at det minimum er behov for seks møterom i bygg 11. 
Det var lagt opp til ni felles møterom, men ett av disse er nå tatt ut som følge av endring av 
antall MR-maskiner.  Det er imidlertid egne pause/møterom i hver avdelingen som er 
innredet på en slik måte at man kan gjennomføre møter på disse rommene når det ikke er 
behov for pauseaktivitet. 
 

8.6 Arbeidsplasser 

I funksjonsprosjektet gav avdelingene tilbakemelding på behov for kontorplasser, inkludert 
behov for kontor for ledere med personalansvar. Innmeldingen var av svært ulik karakter, og 
analysen viser at det må arbeides videre med fordeling av de kontor- og arbeidsplasser som 
er tilgjengelige i bygg 11. Dette må ses sammen med behovet for areal i et midlertidig bygg 
for å dekke behovet. 

Status for bygg 11 er følgende for granskningsplasser, diagnoseplasser og 
valideringsplasser. 
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