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Sammendrag 
Målsettingen med denne rapporten er å gi Helse Nord-Trøndelag HF en nøytral 
vurdering av byggenes tilstand og funksjonelle egnethet ved sykehusene i Namsos og 
Levanger. Et poeng har vært å sammenligne ulike områders egnethet ved de to 
sykehusene, og rangere disse slik at ledelsen kan gjøre prioriteringer av investeringer 
basert på vurdert behov. Dette er en krevende øvelse, og det er ingen entydig fasit for 
hvordan byggenes egnethet skal vurderes. Sykehusbygg HF har benyttet kompetanse i 
funksjonsplanlegging og evalueringsmetodikk for å gjennomføre oppdraget.  

Referanserammen som er benyttet er hvordan man planlegger i nye bygg i dag. 
Kunnskap om sykehusplanlegging er en kombinasjon av internasjonal og nasjonal 
forskning og erfaring. Denne kunnskapen er tatt inn i veiledere og Sykehusbyggs 
kunnskapsbank, konseptprogram (for akuttmottak og bildediagnostikk)1 og 
Standardromskatalogen2. I tillegg benyttes kunnskap fra tidligere evalueringer og 
erfaringsbasert praksis for sykehusplanlegging. I sum vil dette gi grunnlag for vurdering 
av de ulike kliniske områdene ved sykehusene i Helse Nord-Trøndelag.  

I tillegg til vurdering av byggenes egnethet er det også gjort analyser av framtidig 
kapasitetsbehov, ved hjelp av framskrivinger. Det er RHF-enes framskrivingsmodell som 
ligger til grunn for disse beregningene, og basisåret for disse framskrivingene er 
aktivitet for kalenderåret 2018 (NPR-data). Med hensyn til at rapportens hovedformål 
er vurdering av funksjonell egnethet er dette kapittelet presentert som vedlegg 1. 

Selv om Sykehuset Levanger er en del større enn Sykehuset Namsos er begge relativt 
kompakte sykehus, og det er nærhet mellom de fleste funksjoner som man bør ha 
nærhet til. Det er variasjon i hvor oversiktlige de ulike områdene er. I mange områder er 
det dårlig oversikt fra vaktrom, eller L-formete områder som begrenser oversikten.   

Noen av områdene mangler støtterom3, som kan knyttes til at behovet for støtterom har 
økt de senere årene. Det er derfor ikke uvanlig at eldre bygg mangler støtterom i de 
kliniske områdene, som det vil være krevende å finne arealer til uten å gå på bekostning 
av behandlingskapasitet. Kontorkapasiteten i avdelingene må også betraktes som 
generelt lav. 

De fleste sengeområdene lever ikke opp til dagens anbefalinger. Det er mange 
flersengsrom (2-, 3- og 4-sengsrom), og størrelsen avviker fra anbefalingene i 
Standardromskatalogen4. En del av flersengsrommene kan gjøres om til en- og to-

 
1 https://sykehusbygg.no/kunnskapsdeling 
2 https://sykehusbygg.no/nyheter/sykehusbyggs-standardromskatalog 
3 Rom som understøtter hovedaktiviteten og logistikken i et funksjonsområde. Som eksempel lager, desinfeksjonsrom, medisinrom, 
tverrfaglig arbeidsrom osv. 
4 Med dagens anbefalinger menes i denne rapporten følgende kilder: Standardromskatalog, Byggveileder for smittevern, 
Konseptprogram akuttmottak, Konseptprogram bildediagnostikk og Sykehusbygg kunnskapsbank som finnes på 
https://sykehusbygg.no/kunnskapsdeling, samt andre kilder som Arbeidstilsynet og Folkehelseinstitutt. 
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sengsrom, men dette vil da gå på bekostning av kapasiteten. Vi understreker at 
Sykehusbygg HF anbefaler ensengsrom.  

Undersøkelses- og behandlingsrom5 (UB-rom) ved poliklinikkene er gjennomgående 
mer funksjonelle. Det er imidlertid også her, ofte mangel på støtterom som 
venterom/soner, WC og lager, som gjør at de ikke alltid oppfyller dagens anbefalinger. I 
tillegg er det noen av poliklinikkene og dagområdene6 som har for lite areal og dermed 
er mindre funksjonelle, med lite plass til pasientbehandling. 

Den overordnete logistikksituasjonen ved sykehusene er gjennomgående 
tilfredsstillende. Det er noen tilfeller av kryssende trafikk mellom skittent og rent, samt 
mellom vare og persontrafikk og ø-hjelp/planlagt behandling. Dette kan imidlertid være 
krevende å unngå i sykehus med liten heiskapasitet.  

De fleste byggene begge steder har en relativt høy alder. Byggene som har best 
strukturelle egenskap er H-bygget i Namsos og A-bygget og M-bygget i Levanger. M-
bygget er det nyeste (2002), og vurderes som funksjonelt. H-bygget i Namsos (1989) og 
A-bygget (1967) i Levanger har potensiale til å gjøres om til moderne sengeområder.  

De kapasitetsmessige analysene viser at det i all hovedsak vurderes å være tilstrekkelig 
kapasitet7 ved sykehusene, også for framtiden, men noen av enkeltområdene vil nok ha 
behov for utvidelse av kapasitet i framtiden. Eksempelvis kan det være effektivt å 
etablere observasjonssenger i forbindelse med akuttmottak, og arealene for poliklinikk 
bør brukes på tvers av fagområder der det er mulig.  Hovedutfordringen ved dagens 
sykehus utover det som er nevnt over, er mangel på støtteareal. Dette gjør at mye utstyr 
og lagervarer må plasseres på mindre hensiktsmessige steder (korridorer/kontorer 
m.m.). Dette vanskeliggjør renhold, og gir mindre oversikt og til dels krevende 
arbeidsforhold. Videre vil det bli arealutfordringer dersom man skal oppfylle dagens 
anbefalinger om ensengsrom. Utvidelse av kliniske arealer er utfordrende og vil kunne 
kreve utvidelse av eksisterende arealer, men også omrokering av eksisterende 
funksjoner.  

  

 
5 Jmf. Standardromskatalogen: Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. På rommet kan det 
gjennomføres pasientovervåking, samtaler med pasient, journalopptak, rekvirering av lab.prøver, hente opp, se/lese digitalt 
røntgen/MR/CT-bilde. Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må 
kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone. Tilrettelagt for undervisning av pasienter, pårørende.  
6 Med dagbehandling/dagområdet menes i rapporten dialysebehandling og infusjonsbehandling i poliklinikk. 
7 Med kapasitet menes plasser (senger og kliniske rom), og ikke areal. For eksempel er antall plasser til dialyse tilstrekkelig, men det 
er for lite areal til å drifte disse plassene på en god måte. 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn og mandat 

For å sikre at framtidige investeringsbeslutninger i Helse Nord-Trøndelag HF prioriteres 
på best mulig grunnlag har administrerende direktør, Tor Åm, bedt Sykehusbygg HF om 
å foreta en sammenlignende studie av den bygningsmessige tilstanden og grad av 
funksjonell egnethet mellom byggene i Namsos og Levanger.   

Funksjonell egnethet er ikke et presist definert begrep, men kan forstås som en 
kombinasjon av hvordan funksjonsområdene oppfattes som egnet for brukerne, og i 
hvilken grad det er avvik i forhold til det som anbefales når man planlegger nye 
sykehusbygg (se Figur 1). Brukere vil i denne sammenhengen omfatte både ansatte og 
pasienter.  

I utgangspunktet for oppdraget ble følgende lagt til grunn: 

Internt i Helse Nord-Trøndelag HF er det usikkerhet om det er felles målbilde og 

forståelse for behov og prioritering av investeringsmidler til nybygg, ombygging og 
påbygging. I punktene nedenfor er problemstillinger i mandatet listet opp, med en kort 

beskrivelse av hvordan Sykehusbygg har tilnærmet seg dette (i underpunkter). Data og 
metode er mer utførlig beskrevet i kapittel 2.  

1. For å sikre at man tar beslutning om prioritering av investeringer og 
ombygginger på tilstrekkelig grunnlag er det ønskelig å analysere, og få på plass 

så mye fakta som mulig om både bygningsmessig tilstand, driftsformer og klinisk 
praksis ved hhv. Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. 

• Dette forstås som en sammenstilling av ulike mål på bygningsmessig tilstand 
og egenskaper, samt en vurdering av hvordan byggene fungerer i daglig 
drift. I sum vil dette gi grunnlag for vurdering av de ulike kliniske områdene 
ved sykehusene i Helse Nord-Trøndelag.  

2. Analyser fra Jon Magnussen vil i all hovedsak vurdere ressursfordeling mellom 

Levanger og Namsos. Dette arbeidet vil sees i sammenheng med Sykehusbygg sitt 
oppdrag av Helse Nord-Trøndelag i etterkant av prosjektet. 

• Sykehusbygg har ikke gjort vurderinger på dette punktet. I den grad det er 

avdekket underforbruk eller overforbruk av sykehustjenester i deler av Helse 
Nord-Trøndelags område, vil dette måtte håndteres uavhengig av 

sykehusenes utforming og funksjonalitet. En økning eller reduksjon av 

aktivitet vil kunne få dimensjonerende effekter, som ikke er fanget opp i 
framskrivingene i vedlegg 1. Disse effektene må beregnes ut fra hvilke 
aktiviteter som skal økes eller reduseres.  
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3. Det er ønskelig at Sykehusbygg HF bistår med å analysere og gi et faktabasert 
grunnlag for hvordan byggene fungerer, både i forhold til tilstandsgrad, 

generalitet, fleksibilitet og elastisitet. I tillegg skal også Sykehusbygg HF 
sammenligne funksjonell egnethet mellom de to sykehusene.  

• Det er samlet inn data om bygningsmessige egenskaper og tilstand 
(Multiconsult/Multimap), studert tegninger, samt gjennomført befaringer i 

alle funksjonsområdene som omfattes av prosjektet (somatikk). Det er 
beregnet tallmessige vurderinger av hvert funksjonsområde, i syv ulike 

kategorier. Scoringen er basert på samme kriterier som for 
Multiconsult/Multimap, mot Norsk Standard 3424. 

4. Sykehusbygg HF vil benytte oppdatert kunnskap der det foreligger, og dette vil 
danne grunnlag for vurdering og sammenligning mellom de to sykehusene. 

• Referanserammen som ligger til grunn for vurderingene er hvordan man 

planlegger i nye bygg i dag. Dette er en kombinasjon av internasjonal og 
nasjonal kunnskap, som er tatt inn i veiledere og Sykehusbyggs 

kunnskapsbank, konseptprogram for ulike kliniske områder (akuttmottak 

og bildediagnostikk)8 og Standardromskatalogen9, kombinert med 
læringspunkt fra tidligere evalueringer og erfaringsbasert praksis for 
sykehusplanlegging. 

5. I løpet av prosjektet har det blitt uttrykt ønske/behov fra Helse Nord-Trøndelag å 
gjøre kapasitetsmessige vurderinger i tillegg til den funksjonelle egnetheten. 

Dette er nå lagt inn som vedlegg 1 i rapporten, der det vurderes behov for 
kliniske kapasiteter basert på aktivitet for 2018, samt framskrevet til 2035.10  

• Framskrivingen må vurderes som et supplement til de øvrige analysene i 
prosjektet. Kapasitetene som beregnes sier ikke noe om størrelse eller 

funksjonalitet. Dette betyr at det ikke er direkte sammenheng mellom 
kapasitetsberegningene og vurderingen av den funksjonelle egnetheten. 

Eksempelvis kan det være beregnet tilstrekkelig antall senger i 2018, men 
faktorer som flersengsrom, deling av wc/bad, mangel på støtterom m.m. 

gjør at den funksjonelle egnetheten ikke får full score, selv om antall 
kapasiteter er tilstrekkelig.  

 

 
8 https://sykehusbygg.no/kunnskapsdeling 
9 https://sykehusbygg.no/nyheter/sykehusbyggs-standardromskatalog 
10 Lenke til beskrivelse av framskrivingsmodellen: 
https://sykehusbygg.no/Documents/Veiledere/Beskrivelse_av_Framskrivingsmodellen_2020.pdf 
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I dette prosjektet betraktes et sykehusbyggs egnethet i to deler. Den tekniske 
egnetheten og den funksjonelle egnetheten, og kan i hovedsak oppsummeres som i Figur 
1. Den funksjonelle egnetheten er et tillegg til byggets tekniske tilstand og byggets 
strukturelle egenskaper, der man inkluderer dagens anbefalinger og krav11 med hensyn 
til areal og romtyper ved de ulike kliniske funksjonene/områdene. I tillegg vurderes 
byggenes brukskvalitet. Teknisk tilstand registreres rutinemessig gjennom MultiMap, 
mens generell tilpasningsdyktighet og potensial for framtidig bruk av arealer sist ble 
kartlagt for Helse Nord-Trøndelag i 2012. Dagens anbefalinger og krav refererer til 
Sykehusbyggs kunnskapsbank, som brukes i byggeprosjekter m.m. Dette innbefatter; 
Standardromskatalogen, Byggveileder for smittevern, Konseptprogram akuttmottak, 
Konseptprogram bildediagnostikk.  Brukskvalitet og logistikk vurderes gjennom 
befaringer i dette prosjektet og vil være hovedelementet i denne rapporten.  

 

 

Figur 1 Beskrivelse av elementene som inngår i vurdering av et sykehusbyggs egnethet. *I dette prosjektet 
brukes begrepet «strukturelle egenskaper» i stedet for «Bygningsstrukturelle egenskaper». 

 

1.2 Prosjektets organisering 

Prosjektet eies av Helse Nord-Trøndelag HF, og Sykehusbygg HF har ansvar for 
gjennomføring. Prosjektleder i Sykehusbygg HF har vært Øyvind B Hope, seksjonsleder 
for analyse og evaluering i Sykehusbygg HF. 

Prosjektet er organisert med en prosjektgruppe bestående av sykehusplanleggere fra 
Sykehusbygg HF. I tillegg har representanter fra Sykehuset Namsos og Sykehuset 
Levanger bidratt på befaringene. Avdeling Eiendom, og hovedverneombud har vært med 
på alle befaringene, men på grunn av smittevernhensyn ble befaringene på de ulike 
områdene delt opp i mindre grupper. Det understrekes at det er Sykehusbygg HF som 
har foretatt analysene og er ansvarlig for rapportens innhold. Representantene fra Helse 

 
11 Med dagens krav forstås i dette prosjektet forskrifter, lover og andre krav 
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Nord-Trøndelag har bidratt med kunnskap og diskusjon under befaringene, men har 
ikke noe ansvar for hverken funn eller konklusjoner i denne rapporten. 

Tabell 1 gir en oversikt over deltakere på befaringene etter områder. Representanter fra 
Sykehusbygg HF, Eiendomsavdelingen og hovedverneombud var med på alle 
befaringene.  

Tabell 1 Deltakere på befaringer ved sykehusene i Namsos og Levanger, etter funksjonsområder 

Deltakelse etter område: Navn Funksjon 
Alle områder Kirsti B F Klingen Hovedverneombud 

Svein Roger Troset Prosjektleder Eiendomsavdelingen 
Sengeområder, føde/barsel og 
poliklinikk/dagbehandling 

Anne Mette Hofstad Jordmor, Gyn/føde, Levanger 
Norunn Hanssen Hestvik Avdelingsleder Medisinsk klinikk, 

Namsos 
Christian Myrstad Overlege geriatri, Medisinsk klinikk, 

Levanger 
Akuttmottak, operasjon, anestesi og 
intensiv 

Grete Sivertsen Seksjonsleder Akuttmedisinsk 
avdeling, Levanger 

Steven Kudra Overlege anestesiologi, 
Anestesileger Namsos 

Odd Kåre Hestmo Seksjonsleder, Avd. for 
akuttmedisin og dagkirurgi Namsos 

Bildediagnostikk og 
Laboratoriemedisin 

Rune Wagnild Avdelingsleder, Bildediagnostikk 
Kjetil Landsem Avdelingsleder, Laboratoriemedisin  

   
Fra Sykehusbygg HF Nathalie Madsen*) Spesialrådgiver logistikk 
 Reidun Skindlo Sykehusplanlegger 
 Rita Konstante Sykehusplanlegger 
*) deltok ikke på tunge funksjoner i 
Levanger. 

  

 

Deltakerne fra Helse Nord-Trøndelag som har vært med i befaringsgruppen har ikke 
ansvar for noe av rapportens innhold, analyser eller konklusjoner. De har gitt innspill på 
vurderingene som er gjort av Sykehusbygg, og disse er tatt til følge i den grad Sykehusbygg 
har vurdert innspillene som relevante for resultatene. 

 

1.3 Avgrensninger  

Oppdraget er avgrenset til å se på somatiske tjenester ved sykehusene i Namsos og 
Levanger. Psykisk helsevern og TSB er ikke en del av oppdraget. I tillegg er også en del 
støttefunksjoner som for eksempel felles garderober, apotek, sentral sengevask, renhold 
og kjøkkenfunksjoner utenfor kliniske arealer holdt utenfor disse vurderingene. 

Sykehusbygg skal i sitt oppdrag ta utgangspunkt i den drift som på befaringstidspunktet 
(september og oktober 2020) utføres i bygningsmassen, og vurdere hvordan 
bygningsmassen understøtter virksomheten ved de to sykehusene. Det vil ikke gis 
spesifikke råd og vurderinger om framtidig bruk av arealer. 
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Arealene som var under renovering/ombygging, er ikke tatt med i vurderinger og 
analyser. Hvilke områder dette gjelder er videre beskrevet i rapporten der det er aktuelt. 
I tillegg er det ikke gjort vurderinger for arealer som var leid ut. 

Tallmessige vurderinger knyttet til bygningsmessig tilstand og generell 
tilpasningsdyktighet, dvs. teknisk egnethet jmf. Figur 1, er gjennomført i regi av 
Multiconsult. Disse data er hentet fra tidligere rapport «Kartlegging av bygningsmasse 
ifm. strategisk og taktisk planlegging» og MultiMap 2020. Sykehusbygg har ikke 
oppdatert eller korrigert disse data, men har brukt dem som supplerende datagrunnlag i 
sine vurderinger.  

2. Data og metode 
Oppdraget krever at det gjøres en gjennomgang av både bygningsmessig tilstand og 
hvordan byggene fungerer i klinisk praksis. I denne sammenheng har Sykehusbygg HF 
benyttet flere datakilder: 

2.1 MultiMap 2020 (Multiconsult) 

Data fra MultiMap-vurderinger år 2020. Disse er en overordnet vurdering av 
bygningsmessig teknisk tilstand, både innvendig og utvendig, der målet er å gi et 
bilde av bygningsmassen og omfang av oppgraderingsbehov. Hver bygning og hver 
etasje gis en tilstandsgrad (TG) i henhold til NS 3424.  

 
Teknisk tilstanden vurderes på følgende områder: 

 Grunn, fundamenter og bæresystem 
 Vinduer, ytterdører 
 Utvendig kledning og overflate 
 Yttertak, takrenner og nedløp 
 Innvendig kledning, overflater 
 Fast inventar 
 Vann og sanitær 
 Varme 
 Kjøling 
 Brannslukking 
 Luftbehandling/ventilasjon 
 Generelle anlegg/fordeling 
 Lys, el-varme, driftsteknikk 
 Generelle anlegg, svakstrømsanlegg 
 Heiser 
 Avfall 
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 Utendørs VAR og el-tekniske anlegg 
 Drenasje, terrengbehandling 

Disse 18 punktene klassifiseres i følgende områder:  

 Bygningskropp (1-6) 
 VVS (7-11) 
 Elkraft (12-13) 
 Tele og auto (14) 
 Andre installasjoner (15-16) 
 Utendørs (17-18) 

Tilstandsgraden under hvert område gis en score etter kriteriene nedenfor.  

TG 0 = Ingen avvik 
TG 1 = Mindre eller moderate avvik 
TG 2 = Vesentlige avvik 
TG 3 = Stort eller alvorlig avvik 
 

2.2 Bygningsstrukturelle egenskaper 

Data fra Multiconsult kartleggingsrapport fra 2012 «Kartlegging av bygningsmasse ifm. 
strategisk og taktisk planlegging» I 2012 ble det gjort en analyse av byggenes 
strukturelle egenskaper og potensial for framtidig bruk, og det er disse resultatene som 
vil brukes i vurdering av de strukturelle egenskapene12.  

I Multiconsults kartlegging regnes generell tilpasningsdyktighet i begrepene fleksibilitet, 
generalitet og elastisitet.  

 Fleksibilitet betyr i hvilken grad byggets/etasjens planløsning kan endres. 
 Generalitet betyr at bygget kan brukes til en annen funksjon.  
 Elastisitet betyr at forholdene er slik at man kan bygge på enten i bredden eller 

høyden (utvide arealet).  

De strukturelle egenskapene måles i følgende områder: 

 Arealmengde per etasje 
 Netto etasjehøyde 
 Lastkapasitet dekke 
 Mulighet for fri flate 
 Bredde på kommunikasjonsveier 
 Innervegger 
 Bygningsbredde 

 
12 Omhandler fysiske muligheter/begrensninger, bestemt gjennom konstruksjonsprinsipper og byggemåter, som et uttrykk for og 
indikasjon på bygningsmassens generelle tilpasningsdyktighet og teoretiske mulighet for bruk til ulike sykehusfunksjoner. 
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 Heis 
 Vertikale sjakter 
 Muligheter for hulltaking i dekker 
 Tomteforhold 
 Lastkapasitet bæresystem/fundament 

De to siste parameterne måler elastisitet, mens punktene 1-10 måler generalitet. 
Punktene 4-6 og 8-9 er parametere også for fleksibilitet. Ellers henvises det til 
Mutliconsult 201213 rapporten:, for ytterligere detaljer. 

Basert på disse kriteriene er det beregnet en vektet score for hver etasje i hver bygning. 
Scoringen følger metodikk i NS 3424 – Tilstandsanalyse av byggverk og har 4 verdier: 

 Grad 0 = Meget god egenskap 
 Grad 1 = God egenskap 
 Grad 2 = Svak egenskap 
 Grad 3 = Dårlig egenskap 

 

1. Innhentet tegninger fra Helse Nord-Trøndelag HF til bruk i forberedelsesarbeidet 
før befaringene. 

2. Aktivitetsdata fra Norsk pasientregister (NPR) for 2018, som også er framskrevet 
til 2035 med RHF-enes framskrivingsmodell. 

2.3 Funksjonell egnethet 

Vi har hovedsakelig benyttet en kvalitativ tilnærming for å svare ut oppdraget om 
funksjonell egnethet. Dette er en metodisk tilnærming som kan brukes for 
problemstillinger der vi på forhånd ikke har oversikt over hva som kan være relevante 
svaralternativer. Metoden generelt innbefatter intervju, observasjoner og feltstudier 
(befaringer) samt analyse av allerede eksisterende materiale, som for eksempel andre 
relevante rapporter og tegninger.  

Unntaket er beregninger knyttet til framskriving av framtidig aktivitet og kapasitet, der 
det er benyttet kvantitativ tilnærming. Resultater fra framskrivingen er ikke direkte 
koblet med analyser og tolkninger fra befaringer eller tegninger. Som nevnt 
innledningsvis i dette kapitlet, prosjektet avgrenses med somatiske funksjonene, dvs. 
sengeområder og føde/barsel, poliklinikker og dagbehandling, akuttmottak, operasjon, 
anestesi og intensiv, bildediagnostikk og laboratoriemedisin. Gjennomførte analyser er 
gjort for kjernerom eller arealer14 og inkluderer ikke analyser knyttet til bredden av 
trafikkarealer som trapper og korridorer. Denne type analyser er gjennomført i regi av 

 
13 «Kartlegging av bygningsmasse ifm. strategisk og taktisk planlegging, Multiconsult 7. juni 2012» 
14 Med kjernerom eller areal forstås det rom eller areal som er avgjørende for den utvalgte funksjonen.  For eksempel for operasjon 
er kjernerom operasjonsstue, for sengeområder er pasientrom med bad osv. kjerneareal er areal som har viktige støttefunksjoner 
f.eks. i sengeområder, er medisinrom, arbeidsstasjon og desinfeksjonsrom.  
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Multiconsult i rapporten «Kartlegging av bygningsmasse ifm. strategisk og taktisk 
planlegging».   

Utover innsamling av data fra eksisterende kilder har den viktigste delen av dette 
prosjektet vært å studere hvordan de ulike områdene faktisk fungerer i dagens praksis, 
og sammenholde dagens situasjon med dagens anbefalinger. Dette ble gjort gjennom 
fysiske befaringer i begge sykehusene. Innholdet i dette arbeidet kan oppsummeres 
med: 

 Gjennomgang av tegninger sammen med befaringsgruppen, og analyse av tegninger. 
Analyse av tegninger i form av sammenligning med Standardromskatalogen ble gjort 
i regi av Sykehusbygg HF.  

 Det ble gjennomført befaringer med deltakelse fra Sykehusbygg HF og Helse Nord-
Trøndelag HF i september og oktober 2020. Det var i utgangspunktet satt av 2 dager 
til befaring på hvert av sykehusene, men etter erfaring fra Namsos, som var første 
sted for befaring, ble det utvidet befaring til 4 dager i Levanger. Dette dels grunnet at 
det var svært stramt tidsskjema i Namsos og at Levanger har en større 
bygningsmasse enn Namsos. Vurderingen er likevel at befaringene på Namsos var 
tilstrekkelig for å gjøre en god vurdering av funksjonsområdene. 

Befaringene var delt inn i følgende områder: 

 Sengeområder og føde/barsel 
 Poliklinikker og dagbehandling 
 Akuttmottak, operasjon, anestesi og intensiv 
 Bildediagnostikk og laboratoriemedisin 

Under befaringen har Sykehusbygg HF gjort notater som i ettertid ble strukturert i 7 
kategorier: 

1. Plassering i forhold til andre relevante enheter. 
2. Oversiktlighet i området. 
3. Avstand til, og hensiktsmessig plassering av støtterom. 
4. Rom: Størrelse, bruk og funksjonalitet. 
5. Isolat og smittevern.  
6. Logistikk: Pasientflyt, personalflyt og varelogistikk. 
7. Områdets egnethet i dag og i framtiden (En generell skjønnsmessig vurdering 

som baseres på vurderinger gjort i øvrige kategorier (1-6)). 

Områdene har blitt scoret fra 0 til 3, etter følgende skala: 
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Tabell 2 Score etter funksjonell egnethet 

Skala Vurdering Score-intervall 
0 Meget bra egnet 0,00-0,74 
1 Bra egnet 0,75-1,49 
2 Lite egnet 1,50-2,49 
3 Ikke egnet 2,50-3,00  

 

Scoring av funksjonell egnethet brytes ned på de 7 kategoriene under hvert av 
områdene som er vurdert. 

Skalaen for funksjonell egnethet er ment som en indikasjon på hvor egnet 
funksjonsområdene vurderes, og det kan være ulike årsaker til at to områder ender opp 
med samme score. For eksempel kan mangel på lagerplass ved et område gi en «lite 
egnet» score, mens samme score et annet sted kan skyldes mangel på WC eller 
garderobeplasser. Hva som konkret er utfordring ved de ulike områdene, er beskrevet 
nærmere i gjennomgangen av funksjonsområdene nedenfor. Disse vil derfor være et 
viktig supplement til tabellene. 

De ulike områdene vurderes etter kriteriene ovenfor og det gis en score for hvert av 
dem. I vurdering av egnethet ligger en kombinasjon av vurderinger som baseres på de 
ulike datakildene. Det vil si tilstandsgrad, bygningsstrukturelle egenskaper (fleksibilitet, 
generalitet og elastisitet), dagens anbefalinger ved nybygg (Standardromskatalogen), og 
anbefalinger fra ulike konseptprogram, i tillegg til sykehusplanleggernes erfaring og 
kompetanse (befaring). Til grunn for den samlede vurderingen vil den funksjonelle 
egnetheten være utgangspunktet. Vurderingene er ikke en eksakt vitenskap, og andre vil 
derfor kunne vurdere egnetheten annerledes. 

I vurderingen av den funksjonelle egnetheten er det ikke vektet grad av viktighet i de 
ulike kategoriene. Dvs. at de vurderes likt. Det kan diskuteres hva som er viktigst. Bør 
for eksempel isolat og smittevern telle mer enn plassering av støtterom, eller er 
egnethet i dag og i framtiden det viktigste? Det er ingen enkle svar på dette, men vi 
mener at den helhetlige vurderingen reflekteres i den gjennomsnittsscoren for de ulike 
funksjonsområdene som er beregnet. 

I en kvalitativ tilnærming er det to hovedspørsmål knyttet til metoden. Er resultatene 
valide, og er de reliable?   

Validitet handler om i hvilken grad resultatene fra studie er gyldige (om man måler det 
man ønsker å måle). Man skiller mellom internvaliditet og ekstern validitet. Intern 
validitet handler om i hvilken grad resultatene er gyldige for det som er undersøkt og 
ekstern validitet handler om i hvilken grad resultatene kan overføres til andre utvalg og 
situasjoner15. Reliabilitet er graden av samsvar mellom ulike innsamlinger av data om 

 
15 Leseth, A.B. og Tellmann, S.M. (2014). Hvordan lese kvalitativ forskning? Oslo: Cappelen Damm AS 
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samme fenomen basert på samme undersøkelsesopplegg. Sagt på en annen måte; 
reliabilitet handler om påliteligheten til den undersøkelsen man har gjennomført. 
Reliabiliteten avhenger også av måten innsamling av data ble gjennomført. Reliabiliteten 
er høy hvis datamaterialene varierer i liten grad mellom de ulike innsamlingene16. 

For å sikre validitet og reliabilitet har det vært to til tre personer fra Sykehusbygg under 
alle befaringene og disse har skrevet befaringsnotatene i fellesskap. I tillegg har vi 
utvekslet datamaterialet som besto av notater som ble gjort under befaringene. Samt er 
det gått gjennom tegninger i fellesskap etter befaringene, for å bekrefte at det som ble 
notert på tegninger under befaringer er oppfattet likt.  

For å sikre at datamaterialet har liten variasjonsgrad er det brukt samme kategorier for 
alle funksjonsområder. Metodikken som er benyttet for gjennomføring av 
datainnsamling og tolkning av data har styrket både validitet og reliabilitet slik at det gir 
tillit til data og tolkningen av analysen. 

Befaringsnotatene er presentert i Vedlegg 2 og 3 og er utgangspunkt for vurderinger 
knyttet til funksjonell egnethet. 

2.4 Rapporten videre 

I de neste to kapitlene presenteres resultatene av befaringene, sammen med tekniske 
tilstandsgrader og bygningenes strukturelle egenskaper. Dette avsnittet gir en kort 
beskrivelse av hvordan de kommende tabellene skal forstås. Det er to hovedtyper av 
tabeller i beskrivelsen av resultatene. 

I tabellene som har følgende kolonner vil de tre første tallkolonnene (uthevet) gjelde de 
bygningsmessige strukturelle egenskapene (Multiconsult 2012). Tallkolonne 4 (gul) er 
gjennomsnittlig score for området i vurderingen av den funksjonelle egnetheten 
(Sykehusbygg). Den siste tallkolonnen viser den tekniske tilstandsgraden fra 
vurderingen i 2020 (MultiMap).  

 

Disse tallene er beregnet med samme skala, men henger ikke sammen. Det vil si at lav 
score på de strukturelle egenskapene ikke nødvendigvis vil si lav score på funksjonell 
egnethet eller teknisk tilstand, eller omvendt. De strukturelle egenskapene sier noe om 
mulighetene for å endre funksjon, rom eller utvidelse av bygget. Den funksjonelle 
egnetheten sier noe om hvordan dagens funksjoner er vurdert av Sykehusbygg. Den 
tekniske tilstanden sier noe om hvordan byggets/områdets tilstand er vurdert i 2020 
(uavhengig av hvor funksjonelt området er).   

 
16 Grønmo, S. (2004), Samfunnsvitenskapelig metoder, Fagbok forl., Bergen 
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Tabellen nedenfor illustrerer det andre sett av tabeller i rapporten, og viser de 7 
kriteriene Sykehusbygg har vurdert når det gjelder funksjonell egnethet (kolonne 1-7). 
Disse scorene er gitt i heltall fra 0-3 som beskrevet over. Ut fra hvordan de ulike 
kriteriene er scoret, beregnes en gjennomsnittlig funksjonell egnethet (siste 
tallkolonne). Det er denne scoren som framkommer i gult i de ovenstående tabellene.  

 

 

3. Sammendrag av strukturelle egenskaper, 
byggenes tilstandsgrad og funksjonell 
egnethet 

I dette kapitlet presenteres resultatene av analysene gjort i dette prosjektet. Kapitlet er 
strukturert slik at det først gis en sammenstilling av de strukturelle egenskapene, 
funksjonell egnethet og byggenes tekniske tilstandsgrad for begge sykehusene på et 
overordnet nivå. Deretter presenteres resultatene av analysene på funksjonsnivå. De 
strukturelle egenskapene er hentet fra den bygningsmessige kartleggingen fra 2012, 
mens tilstandsgrader er hentet fra MultiMap 2020. Den funksjonelle egnetheten er 
vurderinger gjort gjennom tegningsstudier og befaringer. Ikke alle detaljer er tatt med i 
dette kapitlet, og det henvises derfor til vedlegg 2 og 3.   

Det er en viss utfordring at MultiMap-analysene er foretatt på bygningsnivå, mens det 
for den funksjonelle egnetheten er gjort på funksjonsområdenivå. Dette betyr at det kan 
være flere funksjoner (eks. operasjon og intensiv) i samme etasje og bygg, som kan ha 
ulik vurdering i funksjonell egnethet. Når man da skal sammenholde dette med score fra 
MultiMap-kartleggingene, vil man måtte beregne et gjennomsnitt av den funksjonelle 
egnetheten på tvers av disse funksjonene. Dette vil føre til at informasjon om den 
funksjonelle egnetheten for hvert område viskes bort, og man kan gå glipp av 
informasjon om vesentlige utfordringer. Det er derfor viktig at man også vurderer den 
funksjonelle egnetheten for hvert område for å få et riktigere bilde.   

3.1 Sammenligning av sykehusene i Namsos og Levanger 

I dette avsnittet presenteres en oppsummering av funnene for de ulike områdene i 
henholdsvis Namsos og Levanger.  

1 2 3 4 5 6 7
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Selv om Sykehuset Levanger er en del større enn Sykehuset Namsos er begge relativt 
kompakte sykehus, og det er nærhet mellom de fleste funksjoner som man bør ha 
nærhet til. Det er variasjon i hvor oversiktlige de ulike områdene er. I mange områder er 
det dårlig oversikt fra vaktrom, eller L-formete områder som begrenser oversikten.   

En del av områdene mangler støtterom, som kan knyttes til at behovet for støtterom har 
økt de senere årene. Dette er fordi både behandlingspraksis og logistikkløsninger har 
endret seg over tid, som har ført til endringer i behovet for areal. Det er derfor ikke 
uvanlig at eldre bygg mangler støtterom i de kliniske områdene. Disse vil det være 
krevende å finne arealer til uten å gå på bekostning av behandlingskapasitet. 
Kontorkapasiteten i avdelingene må også betraktes som generelt lav. 

De fleste sengeområdene lever ikke opp til dagens anbefalinger gjennom at det er mange 
flersengsrom. I tillegg er de fleste tosengsrom for små, og det eksisterer en del 3- og 4-
sengssrom, som ikke er innenfor dagens anbefalinger. En del av flersengsrommene kan 
gjøres om til en- og to-sengsrom, men dette vil da gå på bekostning av kapasiteten. Det 
understrekes at Sykehusbygg HF anbefaler ensengsrom med bad knyttet til rommet.  

Undersøkelses- og behandlingsrom (UB-rommene) ved poliklinikkene er 
gjennomgående mer funksjonelle. Det er imidlertid ofte mangel på støtterom, 
venterom/soner, WC og lager. Dette gjør at de ikke alltid oppfyller dagens anbefalinger. I 
tillegg er noen av poliklinikkene og dagområdene lite funksjonelle. 

Den overordnete logistikksituasjonen ved sykehusene er gjennomgående 
tilfredsstillende. Det er noen tilfeller av kryssende trafikk mellom skittent og rent, samt 
mellom vare- og persontrafikk og ø-hjelp/planlagt behandling. Dette kan imidlertid 
være krevende å unngå i sykehus med heiskapasitet som var planlagt og bygd mellom 
1950 og 1989 med daværende logistikkprinsipper for varer og antall pasienter.  

De fleste byggene begge steder har en relativt høy alder. Dette medfører en del tekniske 
utfordringer som for eksempel ventilasjon. Å installere et ventilasjonsanlegg i et 
eksisterende bygg kan være et omfattende arbeid fordi ventilasjonsanlegg og 
reguleringsutstyr er plasskrevende, og det vil være krevende sett opp mot klinisk drift i 
ombyggingsperioden.  

Byggene som har de beste strukturelle egenskapene, dvs. høy score for fleksibilitet, 
generalitet og elastisitet er H-bygget i Namsos og A-bygget og M-bygget i Levanger. M-
bygget er det nyeste (2002), og vurderes som svært funksjonelt. H-bygget i Namsos 
(1989) og A-bygget (1967) i Levanger har potensiale til å gjøres om til moderne 
sengeområder. Tabell 3 viser oversikt over bygningene som er vurdert i dette prosjektet, 
med byggeår og areal. 
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Tabell 3 Bygninger etter byggeår og areal som har vært en del av vurderingene i dette prosjektet 

Bygg Byggeår Bruttoareal 
bygning 

Sykehuset Namsos   
C 1950 2 776 
D 1940 3 558 
F 1969 1 374 
H 1989 11 164 

   
Sykehuset Levanger   

A 1967 13 221 
B 1970 2 053 
C 1967 3 296 
D 1967 1 786 
I 1942 3 366 

M 2002 7 732 
 

I Tabell 4 vises en sammenstilling av de ulike vurderingene som er gjort gjennom 
MultiMap og av Sykehusbygg. Dette er en tabell som viser gjennomsnittsverdier av de 
ulike egenskapene. Den vil derfor kun være egnet til å gi et oversiktsbilde av den 
generelle egnetheten. Det vil likevel kunne være variasjoner innenfor hvert område som 
da vil avvike fra den overordnete vurderingen, og dette vil komme frem under 
presentasjon av de ulike områdene lenger ned i rapporten. Det er lagt på farger for å 
lettere lese tabellene, og fargene er bestemt ut fra gjennomsnittsscore som beskrevet i 
tabell 2. 

Sengeområder: 
Kort oppsummert kan vi si at det er sengeområdene i Namsos som har de beste 
strukturelle egenskapene, men har noe dårligere funksjonalitet enn sengeområdene i 
Levanger. Den tekniske tilstanden er relativt lik. 

Tunge funksjoner17: 
Bygg med de tunge funksjonene i Namsos vurderes å ha bedre strukturelle egenskaper 
enn tilsvarende i Levanger, og den funksjonelle egnetheten vurderes også noe bedre i 
Namsos. Den tekniske tilstanden er vurdert noe bedre i Levanger.  

Poliklinikk: 
De strukturelle egenskapene i Levanger scorer noe bedre enn Namsos for 
poliklinikkene. Generelt vurderes poliklinikkene også å ha bedre funksjonalitet i 
Levanger. Det er også bedre teknisk tilstand i byggene i Levanger for poliklinikkene. 

 
17 Med «tunge funksjoner» menes i denne rapporten sykehusfunksjoner som akuttmottak, operasjon, anestesi og intensiv, 
bildediagnostikk og laboratoriemedisin. 
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Tabell 4 Sammenstilling av strukturelle egenskaper (Multconsult 2012), funksjonell egnethet 
(Sykehusbygg) og teknisk tilstand etter funksjonsområde for Sykehuset Namsos og Sykehuset 
Levanger (MultiMap 2020) 

 

3.2 Sammenligning sengeområder 

I dette avsnitt gis det en oppsummering av de ulike sengeområdenes vurdering av 
strukturelle egenskaper, sammenholdt med områdenes funksjonelle egnethet og teknisk 
tilstandsgrad. Det gjøres oppmerksom på at noen funksjonsområder kan være i flere 
bygg/fløyer, og det vil derfor ikke være én til én sammenheng mellom strukturelle 
egenskaper og funksjonaliteten. Der det er store forskjeller i funksjonalitet mellom 
fløyene innenfor et område påpekes dette i vurderingene av de gjeldende områdene. 

I Tabell 5 presenteres en oppsummering av strukturelle egenskaper, funksjonell 
egnethet og tilstandsgrad (gjennomsnittsverdier) for sengeområdene ved de to 
sykehusene.  

Som tabellen viser, er det gjennomgående bedre strukturelle egenskaper ved 
sengeområdene i Namsos. Imidlertid er det verd å merke seg at A-fløy og M-fløy i 
Levanger har relativt bra fleksibilitet og generalitet, og er også de to største fløyene. At 
elastisiteten er vurdert høyere i Namsos, betyr at påbyggingsmulighetene er bedre, men 
M-fløy i Levanger scorer best på dette kriteriet.  

Når det gjelder funksjonell egnethet er det helt klart rehabiliteringsavdelingen i 
Levanger som scorer best. Ortopedi og gyn/føde i Namsos skårer relativt lavt, sammen 
med kirurgisk sengeavdeling og barneavdeling i Levanger.  

Den tekniske tilstanden er gjennomgående vurdert litt bedre i Namsos, med unntak av 
barneavdeling og rehabiliteringsavdeling i Levanger. Det er imidlertid ikke veldig store 
forskjeller, og det er verd å merke seg at den tekniske tilstanden er bedre enn 1,5 for alle 
sengeområdene.  
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Namsos 0,60              1,05              2,00              1,29              1,36              
Levanger 1,06              1,47              2,79              1,10              1,39              
Namsos 0,89              1,16              2,00              1,36              1,37              
Levanger 1,21              1,51              3,00              1,43              1,28              
Namsos 1,03              1,42              2,00              1,25              1,47              
Levanger 0,99              1,32              2,31              0,78              1,22              

Sengeområder

Tunge funksjoner

Poliklinikk
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Tabell 5  Sengeområdenes vektede strukturelle egenskaper, tilstandsgrad og funksjonelle egnethet 
Fleksibilitet, generalitet og elastisitet- strukturelle egenskaper (Multiconsult 2012), 
funksjonell egnethet (Sykehusbygg) og teknisk tilstand etter funksjonsområde for Sykehuset 
Namsos og Sykehuset Levanger (MultiMap 2020) 

 

Først presenteres hvordan de ulike områdene er vurdert etter score, for deretter å 
beskrive hvordan egnethet til nåværende funksjon og potensial for framtiden vurderes. 

Som tabellen viser er det bygg M i Levanger som har den beste egnetheten. Dette er også 
det nyeste bygget, og det er derfor ikke urimelig at det er bedre tilrettelagt for moderne 
pasientbehandling. Ellers er de andre områdene vurdert nokså likt. Bygg H i Namsos og 
bygg A, D og I, i Levanger har potensiale for å få til gode og moderne sengeområder, men 
det vil kreve en del ombygging, samt at man må redusere antallet senger per rom som 
vil gå utover kapasiteten.  

3.2.1 Sengeområder, Namsos 

I Tabell 6 vises vurderinger av de ulike vurderingskriteriene for funksjonell egnethet per 
sengeområde for Namsos. Generelle vurderinger er at det er en hensiktsmessig 
plassering av sengeområdene i forhold til andre relevante enheter. Det er for få isolat i 
forhold til senger. Generelt fungerer logistikkløsningene i sengeområdene 
tilfredsstillende. 

Det er en generell oppfatning for sengeområdene i Namsos at dagens løsning for 
pasientrom og støtterom er forsvarlig, men ikke optimal og avviker på mange områder 
fra det som står i dagens anbefalinger. Det vurderes derfor slik at egnetheten til noe av 
arealene i fremtiden er noe begrenset til dagens funksjon, og det er trolig at de i 
fremtiden vil være bedre egnet til poliklinisk virksomhet og dagbehandlinger. Dette 
gjelder spesielt sengeområdene i bygg D, der sengeområdet for ortopedi har laveste 
gjennomsnitts score for egnethet (se tabell nedenfor, verdi 1,6). Sengeområdet for 
gyn/føde er også lokalisert i bygg D og har gjennomsnitts egnethets score på 1,4, dvs. 
noe bedre enn ortopedisk sengeområdet. Dette skyldes at sengeområdet for gyn/føde 
scorer noe bedre på kategori «oversiktlighet» enn sengeområdet for ortopedi. 
Pasientgruppen i ortopedisk sengeområdet har ofte behov for tettere oppfølging, mer 

Sykehus Sengeområder Bygg
Etasje/ 
plan

Vektet 
fleksibilitet

Vektet 
generalitet

Vektet 
elastisitet

Gj.snittlig 
funksjonell 
egnethet

Vektet 
teknisk 
tilstand

Namsos Ortopedi D 3 0,60              1,20              2,00              1,57                  1,44             
Namsos Kirurgi H 3 0,60              0,90              2,00              1,14                  1,35             
Namsos Medisin H 4 og 5 0,60              0,90              2,00              1,00                  1,35             
Namsos Gyn/føde D 5 0,60              1,20              2,00              1,43                  1,31             

Levanger Ortopedi D og I 2 1,40              1,70              3,00              1,14                  1,46             
Levanger Kirurgi A 3 0,70              1,30              3,00              1,43                  1,44             
Levanger Medisin A, D og I 4 1,20              1,70              3,00              1,29                  1,45             
Levanger Medisin D og I 4 1,40              1,70              3,00              1,29                  1,46             
Levanger Gyn/føde D og I 2 1,40              1,70              3,00              1,00                  1,46             
Levanger Barneavdeling A 2 0,70              1,30              3,00              1,43                  1,39             
Levanger Rehabilitering M 2 0,60              0,90              1,50              0,14                  1,06             
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tilsyn under oppholdet og er ofte også mer pleietrengende enn pasientene på gyn/føde. 
Derfor er kategori «oversiktlighet» viktigere for pasienter innlagt på ortopedisk 
sengeområde. Det er mangel på garderobene for ansatte og det er plassert 
garderobeskap i korridorene i sengeområdene. 

Tabell 6  Vurdering av funksjonell egnethet, sengeområder Sykehuset Namsos 

 

Scoring på sengeområdene i bygg H i Namsos er relativt likt. Sengeområdene i medisin 
og kirurgi har mangel på arealer for oppbevaring av flyttbart utstyr (rullatorer, heiser 
osv.). Forskjellen mellom disse sengeområdene ligger i scoring for kategori «Rom: 
Størrelse, bruk og funksjonalitet», der behovet for oppbevaring av utstyr er mer kritisk i 
kirurgisk sengeområde. 

I det følgende kommenteres noen av hovedfunnene ved hvert av områdene. 

Ortopedi 
Sengeområdet til ortopedi i Namsos ligger i fløy D, i 3 etasje. Området har enkelkorridor 
med god tilgang til støtterom og sengerom fra korridoren. Vaktrommet ligger ikke 
sentralt i området, og det er begrensede muligheter for dokumentasjon 
(arbeidsstasjoner) nært sengerommene. Dette gir en utfordring med tanke på at krav til 
dokumentasjon er økende. Vaktrommets plassering medfører lengre gangavstand for 
personell18 og mer tid for forflytning. Årsaker til «lange gangavstander» eller videre i 
rapporten «mye gåing for ansatte», kan hovedsakelig forklares med avstander mellom 
støtterom som brukes ofte, og sengerom eller andre rom der det foregår 
pasientbehandling. I evalueringen av Sykehuset Østfold, Kalnes kom det tydelig fram at 
opplevelsen av gangavstander har en sammenheng med plassering av støtterom. 
Ansatte i sengeområder erfarte at plassering av støtterom (lager, medisinrom o.l.) ved 
inngangspartiet medførte mye gåing i løpet av en vakt. Hvor ofte rommene brukes er 
avgjørende for opplevelsen av avstand blant ansatte. 

Sykehusbygg HF anbefaler ensengsrom med desentraliserte arbeidsstasjoner og 
nærlager for framtidig sengeområder. Innføring av dette konseptet i fløy D vil redusere 
antall sengeplasser betydelig. I tillegg vil det fortsatt være mangel på andre funksjoner 
og støtterom i sengeområdene som det ikke vil være plass til. 

Kirurgi  
Kirurgisk sengeområde er plassert i fløy H, 3. etasje. Dette er et bygg med relativt stort 
areal og sengeområdet har dobbeltkorridor med god tilgang til støtterom og sengerom 

 
18 Kilde: Hovedrapport Evaluering av nytt østfoldsykehus, Kalnes. Sykehusbygg HF 2020, kap.6.5.5., side 247 

Namsos Ortopedi D 3 0 2 2 2 2 1 2 1,57
Namsos Kirurgi H 3 0 1 1 2 2 1 1 1,14
Namsos Medisin H 4 og 5 0 1 1 1 2 1 1 1,00
Namsos Gyn/føde D 5 0 1 2 2 2 1 2 1,43
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fra korridoren. Som for ortopedisk område brukes mye tid på dokumentasjon og 
registrering av opplysninger om pasientene, og derfor vil plassering av 
vaktrom/ekspedisjon skape mye gåing for ansatte. 

Det kan være mulig å tilpasse i en viss grad arealet i fløy H i 3., 4. og 5. etasje til 
framtidens sengeområder. Dette vil imidlertid kreve en del ombygging, men byggets 
fleksibilitet tilsier at det kan gjøres. I henhold til anbefalinger fra Sykehusbygg 
kunnskapsbank, bør alle tosengsrom omgjøres til ensengsrom, og firesengsrom kan 
endre funksjon til støtterom. For eksempel pårørenderom, arbeidsrom for personalet og 
studenter, møterom eller omgjøres til tosengsrom. Dette vil imidlertid redusere antall 
senger og dermed gå på bekostning av kapasiteten. 

Føde/barsel 
Føde/barsel sengeområdet er plassert i fløy D, 5. etasje. Vurderingene er derfor de 
samme som for ortopedisk sengepost: 

Området har enkelkorridor med god tilgang til støtterom og sengerom fra korridoren. 
Vaktrommet ligger ikke sentralt i området, og det er begrensede muligheter for 
dokumentasjon (arbeidsstasjoner) nært sengerommene. Dette gir en utfordring med 
tanke på at krav til dokumentasjoner økende. Vaktrommets plassering medfører lengre 
gangavstand for personell og mer tid for forflytning.  

Sykehusbygg HF anbefaler ensengsrom med desentraliserte arbeidsstasjoner og 
nærlager for framtidig sengeområder. Innføring av dette konseptet i fløy D vil redusere 
antall sengeplasser betydelig. I tillegg vil det fortsatt være mangel på andre funksjoner 
og støtterom i sengeområdene som det ikke vil være plass til. 

Medisinsk sengeområde 
Medisinsk sengeområde er plassert i fløy H, 4. etasje og deler av 5. etasje. Dette er et 
bygg med relativt stort areal og sengeområdet har dobbeltkorridor med god tilgang til 
støtterom og sengerom fra korridoren. Plasseringen av vaktrommet gjør at det brukes 
mye tid på å gå til og fra for å utføre dokumentasjon og registrering. 

Det kan til en viss grad være mulig å tilpasse arealet i fløy H i 4. og 5. etasje til framtidens 
sengeområder. Dette vil imidlertid kreve en del ombygging, men byggets størrelse og 
fleksibilitet tilsier at det kan gjøres. I henhold til anbefalinger fra Sykehusbygg 
kunnskapsbank bør alle tosengsrom omgjøres til ensengsrom, og firesengsrom kan 
endre funksjon til støtterom. For eksempel, pårørenderom, arbeidsrom for personalet, 
studenter, møterom eller omgjøres til to sengsrom. Dette vil imidlertid redusere antall 
senger og dermed gå på bekostning av kapasiteten. 
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3.2.2 Sengeområder Levanger 

I Tabell 7 presenteres tilsvarende vurdering for sengeområdene i Levanger. Som for 
Namsos er også plasseringen av sengeområdene bra i Levanger. Det er i all hovedsak de 
samme utfordringene her, med mangel på isolat og mange flersengsrom.  

Sengeområdene i bygg A scorer likt på alle kategorier og har samme gjennomsnitts score 
for funksjonell egnethet på 1,4, se tabell nedenfor. 

Tabell 7  Vurdering av funksjonell egnethet, sengeområder, Sykehuset Levanger 

 

Som det framkommer fra tabellen over, sengeområdene for ortopedi, medisin og 
gyn/føde scorer noe forskjellig, for eksempel sengeområdet for medisin har fått score 2 
for kategori «Rom: Størrelse, bruk og funksjonalitet». Sengeområder for ortopedi, 
gyn/føde har fått score 1 for samme kategori til tross at sengeområdene er plassert i 
samme fløy (D og I). Grunnen til forskjeller i score er at sengeområdet for medisin har 
mindre medisinrom enn sengeområdet for ortopedi. I tillegg er sengeområdet for 
gyn/føde i fløy I under oppgradering- der skal alle sengerom få egne bad og wc/dusj. 
Derfor scorer medisinsk sengeområde dårligere på kategori «Rom: Størrelse, bruk og 
funksjonalitet»19. 

I underkapitlene nedover beskrives noen av hovedfunnene ved hvert sengeområde i 
Levanger. 

Ortopedi 
Sengeområdet i fløy D og I er plassert på samme plan med kirurgisk sengeområde i fløy 
A. Det kan være mulig å tilrettelegge lokalene i fløy D og I til sengeområder bestående av 
ensengsrom og tosengsrom med desentraliserte arbeidsstasjoner og nærlager. Bygg I 
scorer dårlig på fleksibilitet, men det er muligheter for fremtidige sengeområder.  Dette 
vil medføre en reduksjon av dagens kapasitet. Dagens løsning for pasientrom og 
støtterom er forsvarlig, men ikke optimal og avviker på mange områder fra det som står 
i dagens anbefalinger. Arealene slik de fremstår vurderes også som relativt slitte, og vil 
ha behov for en viss oppgradering. 

Kirurgi 
Sengeområdet i fløy A har for få isolat i og med at flere pasienter må dele WC og bad. Det 
er også behov for mer støtteareal som lagerfunksjon, medisinrom, større kjøkken, flere 

 
19 Kommentar i avsnittet gjelder den delen av funksjonsområdet som er plassert i bygg D og I. 

Levanger Kirurgi A 3 0 2 2 2 2 1 1 1,43
Levanger Medisin A, D og I 4 0 2 1 2 2 1 1 1,29
Levanger Medisin D og I 4 0 2 1 2 2 1 1 1,29
Levanger Gyn/føde D og I 2 0 1 1 1 2 1 1 1,00
Levanger Barneavdeling A 2 0 2 2 2 2 1 1 1,43
Levanger Rehabilitering M 2 0 0 0 0 0 1 0 0,14
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arbeidsplasser, samtalerom, møte/pauserom. I tillegg er det relativt dårlig oversikt over 
pasientrom og korridorer i avdelingen (se vedlegg nr. 3 kap.3.1.1.).  

Sengerommene som ligger mot fløy M, er godt tilrettelagt for funksjonen. Resten av 
sengeområdet er forsvarlig, men ikke optimalt. Dagens anbefaling tilsier ensengsrom 
med egne bad. Sengeområdet kan utvides på bekostning av andre nærliggende 
funksjoner. Det er også potensiale til å innføre ensengsrom, desentraliserte 
arbeidsstasjoner og nærlager. Dette vil imidlertid medføre en reduksjon av dagens 
kapasitet. Sengeområdet har behov for oppgradering (slitne vegger, gulv osv.). 

Føde/barsel/gyn 
Det kan være mulig å tilrettelegge lokalene i fløy D og I til sengeområder bestående av 
ensengsrom og tosengsrom med desentraliserte arbeidsstasjoner og nærlager. Bygg I 
scorer dårlig på fleksibilitet, men det er muligheter for fremtidige sengeområder.  Dette 
vil medføre til reduksjon av dagens sengekapasitet. Dagens løsning for pasientrom og 
støtterom er forsvarlig, men ikke optimal og avviker på mange områder fra det som står 
i dagens anbefalinger.  

Medisin 
Medisin Levanger er plassert i fløy A, D og I, i 4. etasje. Oppsummeringen er delt i fløy A 
og fløy D og I. 

Fløy A: 

Fløy A har dobbeltkorridor med støtterom plassert i midtsonen. Sengeområdet har 
behov for flere isolat og mer støtteareal som lagerfunksjon, medisinrom, større kjøkken, 
flere arbeidsplasser, samtalerom, møte/pauserom. Det er også relativt dårlig oversikt 
over pasientrom og korridorer i avdelingen (se vedlegg nr. 3 kap. 3.1.1.). Sengerommene 
som ligger mot fløy M er godt tilrettelagt for funksjonen, mens resten av sengeområdet 
er forsvarlig, men ikke optimalt.   

Sengeområdet kan utvides på bekostning av andre nærliggende funksjoner, og det er 
potensiale til å innføre ensengsrom, desentraliserte arbeidsstasjoner og nærlager. Dette 
vil imidlertid medføre en reduksjon av dagens sengekapasitet. I tillegg vil sengeområdet 
ha behov for oppgradering (slitne vegger, gulv osv.).. 

Fløy D og I:  

Bygg I scorer dårlig på fleksibilitet, men det er muligheter for fremtidige sengeområder. 
Det kan være mulig å tilrettelegge lokalene i fløy D og I til sengeområder bestående av 
ensengsrom og tosengsrom med desentraliserte arbeidsstasjoner og nærlager. Dette vil 
medføre reduksjon av dagens kapasitet. Dagens løsning for pasientrom og støtterom er 
forsvarlig, men ikke optimal og avviker på mange områder fra det som står i dagens 
anbefalinger. Arealene slik de fremstår i dag er relativt slitte, og vil ha behov for en viss 
oppgradering. 
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De neste to funksjonene gjelder kun Levanger, men er tatt med i den samlede 
vurderingen: 

Barneavdeling og kuvøsepost, medisin 
Barneavdeling og kuvøsepost er plassert i fløy A, 2. etasje og har dobbeltkorridor med 
støtterom i midten. Støtterommene benyttes både av barneavdeling og gynekologisk 
poliklinikk.  

Det er mangel på støtteareal som lagerfunksjon, kjøkken, arbeidsplasser, og møte- og 
pauserom.   

Enkelte deler av sengeområdet for barn er godt tilrettelagt for funksjonen (mot fløy M), 
mens den resterende delen av sengeområdet er delvis tilrettelagt. Dette skyldes mangel 
på støtteareal, for små sengerom, dårlig oversikt over sengeområdet pga. vinkler, 
mangel på isolat, og arealknapphet for ansatte. Sengeområdet for barn kan eventuelt 
utvides med arealet som gynekologisk poliklinikk. disponerer i dag. 

Det er også behov for en viss oppgradering (slitte vegger, gulv osv.) 

Rehabilitering 
Sengeområdet er plassert i fløy M, 2. etasje og er godt tilrettelagt for 
rehabiliteringspasienter. Det har gode pasientrom, pasientbad, treningsrom, og 
oppholdsrom med treningskjøkken. Avdelingen er funksjonell egnet til 
rehabiliteringsfunksjoner og godt tilrettelagt for pasientenes behov. Arealene kan også 
brukes til andre pasientgrupper (normalsenger). 

 

  

Oppsummering sengeområder: 
Med unntak av M-bygget i Levanger vurderes sengeområdene i de to sykehusene 
relativt likt når det gjelder funksjonalitet. Det er for mange flersengsrom ut fra hva 
som er dagens anbefalinger, men det vil samtidig kreve en stor grad av ombygging for 
løse denne utfordringen. Ortopedi i Namsos, samt barneavdeling og kirurgisk avdeling i 
Levanger vurderes som noe dårligere enn resten. Den tekniske tilstanden er også 
relativt lik, og derfor også vurderes behovet for oppgradering av sengearealer likt. 
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3.3 Sammenligning poliklinikker 

For poliklinikker er det noe større variasjon. I  

Tabell 8 fremkommer det at de fleste poliklinikkene i Levanger scorer bra på 
strukturelle egenskaper. Dette skyldes at de i hovedsak er plassert i M- og A-fløy. Dette 
reflekteres også i vurdering av funksjonell egnethet og teknisk tilstand. Kreft og Revma-
poliklinikkene ble ikke vurdert for funksjonell egnethet, som skyldes blant annet at 
kreftpoliklinikken var stengt for ombygging.  

De strukturelle egenskapene til C- og F-fløy i Namsos er vurdert noe mindre fleksible og 
generelle, men C-fløy vurderes av Sykehusbygg å være egnet for poliklinisk behandling. 
Det er hovedsakelig I F-fløy (Namsos) de største utfordringene for poliklinisk aktivitet 
er. Gjennomgående kan man si at poliklinikkene ved Levanger er noe bedre egnet, og har 
noe bedre teknisk tilstand sammenlignet med Namsos.  

Tabell 8  Poliklinikkområdenes vektede strukturelle egenskaper, tilstandsgrad og funksjonelle 
egnethet. Fleksibilitet, generalitet og elastisitet- strukturelle egenskaper (Multiconsult 
2012), funksjonell egnethet (Sykehusbygg) og teknisk tilstand etter funksjonsområde for 
Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger (MultiMap 2020) 

 

  

Sykehus Poliklinikker Bygg
Etasje/
plan

Vektet 
fleksibilitet

Vektet 
generalitet

Vektet 
elastisitet

Gj.snittlig 
funksjonell 
egnethet

Vektet 
teknisk 
tilstand

Namsos Kreft poliklinikk H 3 0,60 0,90 2,00 2,29 1,35                
Namsos Fysio-/ergoterapi H 1 0,60 0,90 2,00 0,86 1,29                
Namsos Hjertesvikt/kardiologisk poliklinikk H 5 0,60 0,90 2,00 1,57 1,35                
Namsos Kirurgi, ortopedi og urologi poliklinikk C 1 1,50 1,70 2,00 0,57 1,38                
Namsos Ortopedisk poliklinikk C 1 1,50 1,70 2,00 0,57 1,38                
Namsos Urologisk poliklinikk C 1 1,50 1,70 2,00 0,57 1,38                
Namsos ØNH poliklinikk F 3 1,10 1,70 2,00 1,43 1,73                
Namsos Øye poliklinikk F 4 1,10 1,70 2,00 1,43 1,73                
Namsos Gynekologisk poliklinikk C 5 1,50 1,70 2,00 1,71 1,44                
Namsos Medisinsk poliklinikk D 1 0,60 1,20 2,00 1,00 1,44                
Namsos Dialyse, koloskopi og gastro F 1 1,10 1,70 2,00 1,86 1,73                
Namsos Nevrologisk poliklinikk D 4 0,60 1,20 2,00 1,29 1,44                

Levanger Kreft poliklinikk I 1 2,00 2,10 3,00 N/A 1,41                
Levanger Fysio-/ergoterapi M 0 0,60 0,90 1,50 0,00 1,06                
Levanger Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk A 0 0,70 1,30 3,00 0,71 1,22                
Levanger Gynekologisk poliklinikk A 2 0,70 1,30 3,00 1,86 1,39                
Levanger Hjerte og nyre poliklinikk M 1 0,60 0,90 1,50 0,43 1,06                
Levanger Lunge og endokrin poliklinikk M 1 0,60 0,90 1,50 0,43 1,06                
Levanger Dialyse M 0 0,60 0,90 1,50 0,29 1,06                
Levanger Nevrologisk poliklinikk M 1 0,60 0,90 1,50 0,43 1,06                
Levanger Kolonskopi, gastro og infusjoner C og E 0 1,60 1,80 3,00 1,43 1,34                
Levanger Allergi og astma C og E 2 1,60 1,80 3,00 0,86 1,34                
Levanger Barn poliklinikk A 2 0,70 1,30 3,00 0,86 1,39                
Levanger Kardiologisk poliklinikk I 5 2,00 2,10 3,00 1,29 1,39                
Levanger Revma poliklinikk M 1 0,60 0,90 1,50 N/A 1,06                
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3.3.1 Poliklinikker og dagbehandling, Namsos 

Poliklinikkene er lokalisert i 4 fløyer, C, D, F og H. De største poliklinikkene er lokalisert i 
1. etasje, noe som er en hensiktsmessig løsning med tanke på pasientstrømmer og 
logistikk. Alle poliklinikker har også enkelkorridor med god tilgang til UB- rom, 
spesialrom20 og støtterom fra korridoren.  

Det rapporteres imidlertid at det er behov for flere UB- rom, og at dagens situasjon kan 
skape samtidighetskonflikter. Ved økt poliklinisk aktivitet (se beregninger i vedlegg 1) 
vil det også bli større kapasitetsutfordringer enn det er i dag. I tillegg er det noe mangel 
på ventearealer, særlig i 3., 4.og 5.etasje.  

Ved økt areal i sykehuset kan man ved rokade utvide poliklinikkarealet i noe av arealet 
som i dag benyttes til sengeområder. Eksempelvis er muligheten for ensengsrom med 
bad i fløy D utfordrende, men arealet kan omdisponeres til poliklinikker. Fløyene C, D og 
F har enkeltkorridor og byggets dybde og plassering av vinduer tilsier at de kan 
brukes/tilpasses til poliklinisk virksomhet, men det vil da være behov for oppgradering 
av arealer (noe slitne i dag). I tillegg bør det vurderes hvordan romkapasiteten faktisk 
utnyttes og eventuelt hvilke rom som kan brukes på tvers av fagområder. 

Det å samlokalisere polikliniske ØNH operasjonsstuer med resterende 
operasjonsavdeling kan være en fordel, men dette må vurderes ift. organisering og 
samarbeid. Ansatte ved ØNH uttrykker at det er viktigere at poliklinikkene og operasjon 
ved avdelingen er samlet, fordi dette gir en bedre intern logistikk med hensyn til 
utnyttelse av legeressurser. En samling av operasjonsstuer gir på den andre siden 
fordeler med tanke på sambruk av støtterom til operasjon og forsyningslogistikk for 
sterilt gods og felles utstyr, samt sambruk av støttepersonell.  

Tabellen nedenfor representerer Sykehusbyggs vurderinger etter de 7 kategoriene 
beskrevet under metode kapittelet. 

Tabell 9  Vurdering av funksjonell egnethet, poliklinikkområder, Sykehuset Namsos 

 

 
20 Spesialrom er undersøkelses og behandlingsrom med utstyr som kreves for pasientundersøkelse eller behandling som for 
eksempel: endoskopi, audiometrirom osv. 

Namsos Kreft poliklinikk H 3 1 1 3 3 3 2 3 2,29
Namsos Fysio-/ergoterapi H 1 0 0 1 1 1 2 1 0,86
Namsos Hjertesvikt og kardiopoliklinikk H 5 1 0 2 3 1 1 3 1,57
Namsos Kirurgi, ortopedi og urologi poliklinikk C 1 0 0 0 1 1 1 1 0,57
Namsos Ortopedisk poliklinikk C 1 0 0 0 1 1 1 1 0,57
Namsos Urologisk poliklinikk C 1 0 0 0 1 1 1 1 0,57
Namsos ØNH poliklinikk F 3 0 1 2 2 2 1 2 1,43
Namsos Øye poliklinikk F 4 0 1 1 2 2 2 2 1,43
Namsos Gynekologisk poliklinikk C 5 2 1 1 2 2 2 2 1,71
Namsos Medisinsk poliklinikk D 1 0 1 1 1 1 1 2 1,00
Namsos Dialyse, koloskopi og gastro F 1 0 1 3 3 2 1 3 1,86
Namsos Nevrologisk poliklinikk D 4 1 1 1 1 1 2 2 1,29
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Som det framkommer fra tabellen er det kreftpoliklinikk, dialyse, koloskopi og gastro 
poliklinikk som scorer dårligst blant poliklinikkene i Namsos. Det er flere grunner for en 
slik vurdering, blant annet mangel på viktige støtterom som medisinrom (gjelder både 
kreft og dialyse, koloskopi og gastro) og at dialyserommene er for små (for mer detaljert 
beskrivelse se kapittel 4).  

Poliklinikkene plassert i C fløy scorer også forskjellig på de ulike kategoriene. For 
eksempel gynekologisk poliklinikk scorer dårligst blant poliklinikker i C fløy på kategori 
«Plassering i forhold til andre enheter». Dette skyldes hovedsakelig det faktum at 
gynekologisk poliklinikk er plassert i samme fløy som fødestuene og det er kryssende 
trafikk av pasienter som skal til fødestuer og pasienter som skal til gynekologisk 
poliklinikk. Mens kirurgisk og ortopedisk poliklinikk er lett tilgjengelig fra 
hovedinngangen og nært plassert til laboratorium. Et annet eksempel på forskjeller i 
scoring for poliklinikker i samme bygg, er kategori «Oversiktlighet», der poliklinikkene i 
fløy C har score 0 og 1. Årsak til ulik scoring baseres på vurderinger av hvor synlig er 
pasienter i venteområde og i arealene generelt. Kirurgisk poliklinikk har 
selvinnsjekkingsautomat plassert ved venteareal og hoved- ekspedisjon/hovedinngang, 
der pasientene i ventearealene er godt synlig fra hovedekspedisjonen. Pasientene som 
kommer til øye poliklinikk er ikke like godt synlig fra ekspedisjonen til øye poliklinikk 
fordi ekspedisjonen er plassert i fløy F. Dette gir god oversikt over poliklinikken i fløy F, 
men ikke i fløy C.  

Tilsvarende vurderinger er også gjort for de andre kategoriene i tabellen over og 
grunnlaget for vurderinger er lagt som vedlegg i denne rapporten.  

3.3.2 Poliklinikker og dagbehandling, Levanger 

De fleste poliklinikker og dagbehandlinger er plassert nært hovedinngangen og 
hovedekspedisjonen på plan 1 eller U1. Unntaket er kardiologisk poliklinikk som ligger i 
5. etasje og gynekologisk- og barn poliklinikker som er plassert i 2.etasje. 
Kreftpoliklinikken var under ombygging og ble derfor ikke vurdert. 

På samme måte som i Namsos, scorer også poliklinikkene i Levanger forskjellig til tross 
for at de er plassert i samme fløy. Som eksempel kan det nevnes gynekologisk og 
kirurgisk ortopedisk poliklinikk. Begge ligger i fløy A, men scorer forskjellig på de ulike 
kategoriene, se Tabell 10. 
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Tabell 10  Vurdering av funksjonell egnethet, poliklinikkområder, Sykehuset Levanger  

 

Forskjeller i scoring for gynekologisk og kirurgisk/ortopedisk poliklinikk baseres på 
befaring som er beskrevet mer detaljert i vedlegg 3. Som eksempel kan det nevnes 
kategori «Plassering i forhold til andre enheter», der kirurgisk/ortopedisk poliklinikk 
har score 0 og gynekologisk poliklinikk har score 2. Forskjeller i score begrunnes med 
plassering og tilgjengelighet fra hovedinngang og hovedekspedisjon, samt plassering i 
forhold til andre funksjoner.  

Kirurgisk/ortopedisk poliklinikk er nært plassert til akuttmottak og det er sambruk av 
støtterom mellom disse funksjonene. I tillegg er det enkelt å finne fram til laboratorium 
(prøvetaking). Mens pasienter som skal til gynekologisk poliklinikk, må gå gjennom 
glasskorridor langs fløy A og deretter bruke trapp eller heis for å komme til 
gynekologisk poliklinikk. Gynekologisk poliklinikk er plassert i samme fløy som 
barneavdeling og noen av funksjonene for barn poliklinikk. Dette medfører kryssende 
trafikk av pasienter som skal til barneavdeling og pasienter som skal til gynekologisk 
poliklinikk. Dette er også grunnen til score 2 for kategori «Logistikk: pasientflyt, 
personalflyt og varelogistikk». 

Når det gjelder kategori «Rom: størrelse, bruk og funksjonalitet», scorer gynekologisk 
poliklinikk lavere enn kirurgisk/ortopedisk poliklinikk. Dette er fordi det er behov for 
flere UB- rom for gynekologisk poliklinikk og det er mangel på ultralydrom for gravide. 
Det er heller ingen dusjmuligheter for gynekologiske pasienter før hjemreise. 

Oppsummert, har de fleste poliklinikker ved Levanger enkeltkorridor med god tilgang til 
UB- rom, spesialrom og støtterom fra korridoren. Kirurgisk poliklinikk, hjerte og nyre- 
og nevropoliklinikk er plassert i bygg med dobbeltkorridor og der er det også god 
tilgang til alle typer rom.  

Det rapporteres også her at det er mangel på noen UB- og spesialrom, og ved økt 
poliklinisk aktivitet vil det være enda større kapasitetsutfordringer enn det er i dag. Det 
bør også vurderes hvordan romkapasiteten faktisk utnyttes og eventuelt hvilke rom kan 
bukes på tvers av fagområder.  

Levanger Kreft poliklinikk I 1 Ikke vurdert
Levanger Fysio-/ergoterapi M 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Levanger Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk A 0 0 0 0 1 1 2 1 0,71
Levanger Gynekologisk poliklinikk A 2 2 1 2 2 1 2 3 1,86
Levanger Hjerte og nyre poliklinikk M 1 0 0 1 1 0 0 1 0,43
Levanger Lunge og endokrin poliklinikk M 1 0 0 1 1 0 0 1 0,43
Levanger Dialyse M 0 0 0 0 1 0 0 1 0,29
Levanger Nevrologisk poliklinikk M 1 0 0 1 1 0 0 1 0,43
Levanger Kolonskopi, gastro og infusjoner C og E 0 1 1 1 2 1 2 2 1,43
Levanger Allergi og astma C og E 2 0 0 1 1 1 1 2 0,86
Levanger Barn poliklinikk A 2 0 0 1 0 1 2 2 0,86
Levanger Kardiologisk poliklinikk I 5 2 1 1 0 1 2 2 1,29
Levanger Revma poliklinikk M 1 Ikke vurdert
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Det er behov å utvide gynekologisk poliklinikk, samt rom for gastro-, kolo-, og 
bronkoskopi og antall dagplasser for mage- tarmpasienter (infusjonsbehandling). 
Utvidelse vil gå på bekostning av nærliggende funksjoner. Det vurderes også som 
uheldig at gynekologisk poliklinikk er samlokalisert med barneavdeling slik som i dag. 

 

 

  

Oppsummering poliklinikkområder: 
Poliklinikkene ved begge sykehus er generelt godt funksjonelle. 
Dagbehandlingsområdene i Namsos vurderes som mindre bra, sammen med 
gynekologisk poliklinikk i Levanger. Den tekniske tilstanden er også stort sett bra, med 
unntak av øye, ØNH og dialyse/skopi-områdene i Namsos.  
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3.4 Sammenligning av tunge funksjoner 

I Tabell 11 presenteres vurderinger av de ulike tunge funksjonene21 ved de to 
sykehusene. For tunge funksjoner er det store variasjoner i egnethet, og da særlig med 
tanke på fremtidig bruk. Dette er hovedsakelig funksjoner som krever mer areal, og 
annen infrastruktur enn sengeområder og poliklinikker. C5 i Levanger scorer dårlig på 
strukturelle egenskaper, men har en akseptabel teknisk tilstand, og svært god 
funksjonell egnethet som intensivavdeling. På den andre siden er fødestuene i samme 
bygg vurdert som lite egnet til dagens funksjon, og den tekniske tilstanden er også svak. 
Med unntak av fødestuene, akuttmottak og laboratoriemedisin har Levanger både bedre 
funksjonell egnethet og teknisk tilstand for de tunge funksjonene. Merk også at 
operasjon i Namsos er fordelt over flere bygg og etasjer, og de strukturelle egenskapene 
er et gjennomsnitt av disse byggene.  

Tabellen nedover vises en sammenstilling av de ulike vurderingene som er gjort 
gjennom Multconsult, MultiMap og Sykehusbygg. Dette er en tabell som viser 
gjennomsnittsverdier av de ulike egenskapene. Den vil derfor kun være egnet til å gi et 
oversiktsbilde av den generelle egnetheten for de tunge funksjonene i Namsos i 
Levanger. 

Tabell 11  De tunge funksjonenes vektede strukturelle egenskaper, tilstandsgrad og funksjonelle 
egnethet. Fleksibilitet, generalitet og elastisitet- strukturelle egenskaper (Multconsult 
2012), funksjonell egnethet (Sykehusbygg) og teknisk tilstand etter funksjonsområde for 
Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger (MultiMap 2020) 

 

 

 
21 Med «tunge funksjoner» menes i denne rapporten sykehusfunksjoner som akuttmottak, operasjon, anestesi og intensiv, 
bildediagnostikk og laboratoriemedisin 

Sykehus Tunge funksjoner Bygg Etasje/plan
Vektet 
fleksibilitet

Vektet 
generalitet

Vektet 
elastisitet

Gj.snittlig 
funksjonell 
egnethet

Vektet 
teknisk 
tilstand

Namsos Operasjon, inkl.dagkirurgi H, F;C 2, 3 og 4 1,10             1,40             2,00             1,71              1,51              
Namsos Oppvåkning H 2 0,60             0,90             2,00             1,43              1,35              
Namsos Bildediagnostikk C og D 2 1,50             1,70             2,00             1,00              1,44              
Namsos Intensiv H 2 0,60             0,90             2,00             1,29              1,35              
Namsos Fødestuer C 5 1,50             1,70             2,00             1,43              1,44              
Namsos Akuttmottak H 0 0,60             0,90             2,00             1,86              1,29              
Namsos Laboratorie H 1 0,60             0,90             2,00             1,00              1,29              
Namsos Medisinsk overvåkning H 5 0,60             0,90             2,00             1,14              1,29              

Levanger Operasjon, inkl.dagkirurgi A og D 5 0,80             1,50             3,00             1,14              1,39              
Levanger Oppvåkning A 5 0,70             1,30             3,00             1,43              1,28              
Levanger Bildediagnostikk A 1 0,70             1,30             3,00             1,14              1,33              
Levanger Intensiv C 5 2,40             2,00             3,00             0,29              1,00              
Levanger Fødestuer C 2 2,40             2,00             3,00             2,14              1,61              
Levanger Akuttmottak A 0 0,70             1,30             3,00             1,71              1,22              
Levanger Laboratorie B 0 0,80             1,20             3,00             2,00              1,12              
Levanger Medisinsk overvåkning I 5 0,80             1,20             3,00             1,57              1,39              
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Som det framkommer fra tabellen over, scoring i Namsos for tunge funksjoner varierer 
fra 1,0 til 1,86. For Levanger er det større variasjon i scoring, mellom 0,29 for intensiv 
funksjon og 2,14 for fødestuer. Det er også variasjoner i strukturelle egenskaper, der 
Levanger scorer dårligere på elastisitet, som vil si at utvidelsesmulighetene er dårligere. 

I underkapitlene nedover gis det en kort beskrivelse av hovedfunnene for tunge 
funksjoner både for Namsos og Levanger. 

3.4.1 Tunge funksjoner, Namsos 

I Tabell 12 presenteres Sykehusbyggs vurderinger etter befaringene, for Namsos 
sykehus. Vurderingene er basert på metode beskrevet i kapittel 2. 

Tabell 12  Vurdering av funksjonell egnethet, tunge funksjoner, Sykehuset Namsos  

 

 

Akuttmottak  
Akuttmottaket i Namsos er lokalisert i H-fløy underetasje. Det ligger ikke i tilknytting til 
bildediagnostikk og laboratoriemedisin, som er en viktig leverandør til akuttmottaket. 
Det er en takhengt røntgen i akuttstue 2, men for andre modaliteter (særlig CT) må 
pasienten fraktes opp i 2. etasje. I tillegg har akuttmottaket behov for flere mottaksrom, 
og bør ha tilgang til isolat og nærhet til observasjons senger, i tillegg til bildediagnostikk 
og laboratoriemedisin. Derfor er det gitt score 2 for kategori «Plassering i forhold til 
andre enheter». Det er for øvrig ikke observasjonssenger i Namsos i dag. Mottaket er 
også noe uoversiktlig, og det burde være slik at ansatte lett kan se hverandre og kan 
tilkalle hjelp på en enkel måte. Det er samtidig også viktig at ansatte har god oversikt 
over pasientene. Dette er bakgrunnen for score 2 for kategori «Oversiktlighet». Dagens 
akuttmottak er lite egnet til framtidens akuttmottak uten utvidelse av de arealene som 
mangler i dag. 

Laboratoriemedisin 
Laboratoriemedisin er lokalisert sentralt i 1. etasje i H-fløy. Slik laboratoriemedisin 
fungerer i dag, er lokalene tilfredsstillende egnet og derfor scorer mellom 0 og 1 på de 
fleste kategoriene i tabell 12. Unntaket er kategori for «Områdets egnethet i dag og 
fremtiden», der det er satt score 2, fordi det ikke er plass for framtidige utvidelser, som 
det laboratoriemedisinske faget sannsynligvis vil kreve framover.  

Namsos Operasjon, inkl.dagkirurgi H, F;C 2, 3 og 4 0 2 3 2 1 1 3 1,71
Namsos Oppvåkning H 2 0 1 1 2 2 2 2 1,43
Namsos Bildediagnostikk C og D 2 1 1 1 2 0 0 2 1,00
Namsos Intensiv H 2 0 1 1 3 1 0 3 1,29
Namsos Fødestuer C 5 1 0 2 1 2 2 2 1,43
Namsos Akuttmottak H 0 2 2 2 1 2 2 2 1,86
Namsos Laboratorie H 1 0 1 1 1 Ikke vurdert 1 2 1,00
Namsos Medisinsk overvåkning H 5 0 1 1 2 1 1 2 1,14
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Bildediagnostikk  
Bildediagnostikk er lokalisert i 2. etasje fløy C og D, og er lett tilgjengelig for planlagte 
polikliniske pasienter og innlagte pasienter. Bildediagnostikk er ikke plassert i 
tilknytting til akuttmottaket.  Konseptprogram for akuttmottak poengterer at nærhet til 
bildediagnostikk, intensiv og operasjon er vesentlig22.  Rommene er plassert 
hensiktsmessig i forhold til hverandre og dagens bildediagnostikk ser ut til å fungere på 
et akseptabelt nivå, selv om det er litt trangt enkelte steder, og det er mangel på 
granskingsplasser for legekrevende arbeid. Derfor er det satt score 2 for kategori «Rom: 
Størrelse, bruk og funksjonalitet» i tabell 12. Det er ikke areal til utvidelse i dagens 
lokaler.  

Intensiv 
Intensiv er lokalisert i H-fløy i 2. etasje, sammen med operasjon og oppvåkning. Området 
har en god plassering i sykehuset, men er noe unna medisinsk overvåkning som er en 
viktig leverandør og -mottaker av medisinske intensivpasienter. Området har begrenset 
funksjonalitet pga. mangel av rom og areal. Pasientrommene er for små, og framtidig 
utvidelse er ikke mulig pga. arealmangel også ved de andre funksjonene som ligger nært 
(operasjon, oppvåkning). Derfor er det satt score 3 for kategoriene «Rom: størrelse, bruk 
og funksjonalitet» og «områdets egnethet i dag og i fremtiden». Omplassering av rom 
innenfor funksjonen blir krevende, og det påpekes også at det er dårlig luft i avdelingen, 
og spesielt at det blir varmt om sommeren. 

Oppvåkning 
Oppvåkning er sentralt plassert sammen med operasjon i H-fløy, 2. etasje, og har derfor 
fått score 0 for kategori «Plassering i forhold til andre enheter». Det mangler imidlertid 
en del viktige rom, som isolat, ventesone, UB- rom, pasient-WC og samtalerom for 
pasienter og pårørende, som gjør funksjonsområdet mindre egnet til dagens funksjon 
(score 2 i tabell 12 for kategori «Rom: størrelse, bruk og funksjonalitet»). Som nevnt er 
plassering i forhold til andre funksjoner god, men det er ingen mulighet for inkludering 
av nødvendige rom innenfor avdelingens areal.  

Operasjon 
Operasjonsavdelingen er i dag plassert på forskjellige lokasjoner i H-fløy, F-fløy og C-fløy 
noe som kan være utfordring for effektiv drift, og det er ikke tilgjengelig areal for å 
samle avdelingen. Dette er årsak til score 3 for kategori «Avstand og hensiktsmessig 
plassering av støtterom» i tabell 12. Operasjonsområdet i fløy H er oversiktlig, men det 
er mangel på plass til utstyr og forbruksvarer. Det er mangel på støtterom, de er for få og 
for små, for eksempel mangel på lager for medisinsk teknisk utstyr, garderober for 
ansatte mm., se vedlegg 2, kap. Tunge funksjoner Namsos, Operasjon. Operasjonsstuene 
er mindre enn dagens anbefalinger (50 kvm), som gjør at utstyr må flyttes ofte og det er 

 
22https://sykehusbygg.no/Documents/Kunnskapsdatabasen%20Sykehusplanlegging/Konseptprogram/Konseptprogram%20akutt
mottak%20v.1.0.pdf 
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lite plass for utstyret i operasjonsstuer. Ved behov for økt kapasitet og/eller mer utstyr 
vil operasjonsområdet være lite egnet.  

Fødestuer 
Fødestuene er plassert i C-fløy i 5. etasje og ligger nært gyn/barsel og poliklinikk. Det er 
noe kryssende trafikk med gynekologiske poliklinikkpasienter, og området har derfor 
har fått score 2 for kategori «Logistikk: pasientflyt, personflyt og varelogistikk». 
Området er egnet til dagens funksjon, men mangler noe støtterom. Det er også mulighet 
for utvidelse av areal på bekostning av annen funksjon.  

Medisinsk overvåking 
Medisinsk overvåking er plassert ved sengeområdet i H-fløy, 5. etasje. Generelt er det 
god pasientflyt med god nærhet og godt samarbeid mellom sengeområdet og medisinsk 
overvåking, har en vertikal forbindelse med intensiv (score 0 for kategori «Plassering i 
forhold til andre enheter»). 

Området rundt arbeidsstasjonen er imidlertid trangt med tanke på inn og utkjøring fra 
pasientrom. Det mangler pauserom/vaktrom og rapportene og pausen foregår ved 
skopesentralen. Pasientrommene er også litt små, og slusene inn er trange, det er 
mangel på en del støtterom (se vedlegg), og har derfor fått score 2 for kategori «Rom: 
størrelse, bruk og funksjonalitet».  

 

3.4.2 Tunge funksjoner, Levanger 

I Tabell 13 presenteres vurderinger for Levanger sykehus basert på befaring og som er 
strukturert etter kategorier beskrevet i kapittel2. 

Tabell 13  Vurdering av funksjonell egnethet, tunge funksjoner, Sykehuset Levanger  

 

Akuttmottak 
Akuttmottaket i Levanger er plassert i A-fløy, underetasje med umiddelbar nærhet til 
laboratoriemedisin og røntgen som var under utbygging på befaringstidspunktet. 
Akuttmottaket er godt plassert i forhold til enheter den samarbeider med, derfor er det 
gitt score 0 for kategori «Plassering i forhold til andre enheter». Det er imidlertid behov 
for flere mottaksrom, triagerom og isolat. Akuttstuene er litt for små, men kan omgjøres 
til ett rom ved behov. Det burde også forbedres oversikt i akuttmottaket slik at ansatte 

Levanger Operasjon, inkl.dagkirurgi A og D 5 0 1 1 2 2 1 1 1,14
Levanger Oppvåkning A 5 0 1 1 2 2 2 2 1,43
Levanger Bildediagnostikk A 1 1 1 0 2 0 0 2 0,86
Levanger Intensiv C 5 0 0 0 0 0 1 1 0,29
Levanger Fødestuer C 2 0 1 3 3 3 2 3 2,14
Levanger Akuttmottak A 0 0 2 2 3 2 0 3 1,71
Levanger Laboratorie B 0 1 2 2 2 Ikke vurdert 2 3 2,00
Levanger Medisinsk overvåkning I 5 1 1 1 2 2 2 2 1,57
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ser hverandre bedre og kan tilkalle hjelp på en enkel måte. Det er også viktig at ansatte 
har god oversikt over pasienter, noe som er krevende i dagens arealer. Dette er årsaken 
til score 2 for kategori «Oversiktlighet» i tabell 13. Dagens akuttmottak fungerer, men er 
for lite i forhold til aktiviteten. Det oppleves jevnlig «crowding» og bør derfor utvides for 
å få et egnet akuttmottak for fremtiden.  

Laboratoriemedisin 
Laboratoriet i Levanger er plassert i underetasjen i fløy B, rett bak akuttmottaket. 
Arealene for laboratoriemedisin fungerer stort sett i dag, men det er for få og for små 
rom, spesielt for mikrobiologi, der det er mangel på rom for utstyr og gulvareal for fri 
trafikkareal for ansatte. Derfor er det satt score 2 for kategori «Rom: størrelse, bruk og 
funksjonalitet» i tabell 13. Ansatte opplever at ventesone til blodbank er liten, samt 
mangler undervisningsrom for blodgivere. De opplever også at det er langt til 
operasjonsstuer og sengeområder, når det haster med levering av blod. Møte-
/pauserommet fungerer godt, men en fremtidig utvidelse med nye maskiner vil det ikke 
være plass til i dagens lokaler (score 3 i tabell 13 for kategori «Områdets egnethet i dag 
og fremtiden»).  

Bildediagnostikk 
Bildediagnostikk er plassert i fløy A, i 1. og 2. etasje. Det er lett tilgjengelig i sykehuset 
(score 0 for kategori «Plassering i forhold til andre enheter»). En eventuell bygging av 
skjelettlab ved akuttmottak kan gi potensiale til å bedre arealsituasjonen mht. 
kontorarbeidsplasser i avdelingen. Dagens areal fungerer godt, men området rundt MR23 
i 2.etasje kan avskjermes med flytting av en dør (på grunn av alle sikkerhetskrav knyttet 
opp mot drift av MR, må disse arealene skjermes)24. Det er ikke utvidelsesmuligheter 
internt (har fått score 2 for kategori «Områdets egnethet i dag og i fremtiden»).  

Intensiv 
Intensiv er plassert i fløy C i 5. etasje og har en god plassering nær operasjon og 
medisinsk overvåking. Det har god funksjonalitet med dagens bruk, med gode 
pasientrom. Dette har ført til at funksjonen har scoret 0 (meget bra egnet) på de fleste 
kategoriene i tabell 13. Det er god luft i området. 

Oppvåkning 
Oppvåkning er plassert i fløy A, i 5. etasje, vegg i vegg med operasjon og intensiv, og 
består av en sal og ett rom med plass for to pasienter. Oppvåkning mangler isolat og noe 
støtteareal, blant annet WC for pasienter. Dette begrunner score 2 på kategoriene «Rom: 
størrelse, bruk og funksjonalitet» og «Isolat og smittevern» i tabell 13. 

 
23 Magnetisk resonanstomografi 
24 Konseptprogram bildediagnostikk Planlegging av radiologi og nukleærmedisin, side 54. 
https://sykehusbygg.no/Documents/Kunnskapsdatabasen%20Sykehusplanlegging/Konseptprogram/20201221%20Konseptprogr
am%20bildediagnostikk%20versjon%201.0.pdf 
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Operasjon 
Operasjon ligger i fløy A, 5. etasje. Generelt sett har operasjonsavdelingen et godt areal 
(arealfaktor25  141,19 m2 per stue. Arealfaktor per stue i de siste sykehusprosjektene 
varierer mellom 92m2 i SUS 2023 til 138 m2 ved UNN). Med tanke på ombygging har 
arealet et potensial til å bli bedre utnyttet. Operasjonsområdet har de støtterommene de 
trenger, men rommene er for få og for små. Det er noe mangel på plass til ansatte (møte, 
opphold, hvile, garderober) (har fått score 2 på grunn av dette for kategori «Rom: 
størrelse, bruk og funksjonalitet»). Arealene fremstår som noe slitt, og kan trenge 
oppgradering. Området har derfor fått score 2 for kategori «Isolat og smittevern» fordi 
slitte arealer er vanskeligere å rengjøre.  

At det er ulike størrelser på operasjonsstuene gjør at man ikke har full fleksibilitet i 
utnyttelsen av dem. 

Fødestuer 
Fødestuene ligger i fløy C i 2. etasje. To av de fire av fødestuene er små (jmf. 
Standardromskatalog), og det er i stor grad mangel på støtteareal (se vedlegg 3 Føde 2. 
etasje fløy C Levanger). I tillegg er det et frittstående WC på en av de større fødestuene. 
Arealene anses ikke godt egnet til dagens funksjoner, og har derfor fått score 3 på flere 
kategorier i tabell 13 (for nærmere beskrivelser se kap.5.2.). Fløy C er mer egnet til 
poliklinisk bruk (unntatt intensiv som er tilrettelagt). 

Medisinsk overvåking 
Ligger i fløy I, 5. etasje, nært operasjon og intensiv. Det er en god plassering i sykehuset, 
men har noe begrenset funksjonalitet pga. mangel på areal og mangel på WC for 
pasienter og ansatte. Ingen muligheter for utvidelse, men det er satt i gang en del 
ombygging, noe som skal gi bedre arbeidsflyt, blant annet ombygging av 
arbeidsstasjonen. Det oppleves at det er dårlig luft. 

Oppvåkning dagkirurgi 
Plassert i fløy D, i 5. etasje med god nærhet til operasjon, men arealet vurderes noe for 
lite til antall oppvåkningsplasser fordi det mangler en del støtterom. Innenfor eget areal 
er det ikke mulighet for utvidelse. Det kan være mulighet for utvidelse av areal på 
bekostning av annen funksjon. Området er delvis egnet til dagens funksjon. 

Strukturelle egenskapene som fleksibilitet, elastisitet og generalitet for tunge funksjoner er 
bedre i Namsos enn i Levanger. Funksjonell egnethet for tunge funksjoner totalt sett 
vurderes omtrent likt mellom Namsos og Levanger. Det er funksjonsområder begge steder 
som bør forbedres. Operasjon og akuttmottak i Namsos, og fødestuer, laboratoriemedisin 
og akuttmottak i Levanger. Den tekniske tilstanden er vurdert noe bedre i Levanger. 

 
25 Definisjon av arealfaktor: Prosjektert (tegnet/bygd) areal per kapasitetsbærende rom.   
Standardromskatalogen er utarbeidet av Sykehusbygg HF basert på erfaring fra tidligere og nyere sykehusprosjekt samt 
evalueringer, og oppdateres ca. 1 gang året. Arealstandarder i Standardromskatalogen er veiledende. Det enkelte prosjekt kan velge 
å følge Standardromskatalogen eller selv opprette egne arealstandarder. 
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4. Kritiske funksjonsområder 
En del av bestillingen fra Helse Nord-Trøndelag i dette prosjektet er å gi råd om 
prioritering av tiltak. I dette kapitlet tar vi for oss 9 områder som er vurdert som mest 
utfordrende sett fra Sykehusbyggs side (se tabell 14). Det sees her kun på den 
funksjonelle egnetheten, der de ulike vurderingskategoriene utdypes og mulige 
løsninger diskuteres. I den grad det er mulig eller hensiktsmessig å gjøre endringer i 
eksisterende lokaler, må det også sees i sammenheng med byggenes strukturelle 
egenskaper og tilstand (MultiMap). Mange av resultatene og endringsforslagene 
nedenfor vil kreve mer areal. Det er ikke gått i dybden på denne problemstillingen i 
dette prosjektet, og eventuelle rokader må vurderes i større detalj i en senere fase.     

De områdene som ble vurdert som de klart mest utfordrende er også de to områdene; 
kreft poliklinikk i Namsos og fødestuer i Levanger. Forskjellen i score på disse to 
områdene er at fødestuene er mer hensiktsmessig plassert i forhold til relevante 
enheter. Utover dette vurderes egnetheten til disse områdene likt. De andre områdene 
er; laboratoriemedisin i Levanger, akuttmottak i Namsos, dialyse, koloskopi og 
gastroskopi i Namsos, gynekologisk poliklinikk i Levanger, operasjonsavdeling i Namsos, 
akuttmottak i Levanger og gynekologisk poliklinikk i Namsos. Noen av disse har lik 
score, men av ulike årsaker. I prioriteringen mellom disse bør det derfor gjøres 
vurderinger på hvilke kriterier som vurderes som viktigst.  Til slutt i dette kapitlet 
presenteres en tabell som rangerer alle vurderte områder. Ved mulige 
forbedringsprosjekter vil det være nyttig å se om man kan høste gevinster for områder 
som også kommer lenger ned på denne listen. Det er svært få funksjonsområder som 
ikke kan forbedres. 

Tabell 14 Scoring av de åtte mest kritiske funksjonsområdene etter befaring. 

 

 

Namsos Kreft poliklinikk H 3 1 1 3 3 3 2 3 2,29
Levanger Fødestuer C 2 0 1 3 3 3 2 3 2,14
Levanger Laboratorie B 0 1 2 2 2 Ikke vurdert 2 3 2,00
Namsos Akuttmottak H 0 2 2 2 1 2 2 2 1,86
Namsos Dialyse, koloskopi og gastro F 1 0 1 3 3 2 1 3 1,86
Levanger Gynekologisk poliklinikk A 2 2 1 2 2 1 2 3 1,86
Namsos Operasjon, inkl.dagkirurgi H, F;C 2, 3 og 4 0 2 3 2 1 1 3 1,71
Levanger Akuttmottak A 0 0 2 2 3 2 0 3 1,71
Namsos Gynekologisk poliklinikk C 5 2 1 1 2 2 2 2 1,71
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4.1 Kreft poliklinikk, Namsos 

4.1.1 Utfordringsbilde 

Poliklinikken er lokalisert i H-bygget, sammen med kirurgisk sengeområde. 
Poliklinikken har for lite areal, og det mangler ulike romtyper som pasienttoalett, 
medisinrom, pasientkjøkken, samtalerom, venteareal og arbeidsplasser for ansatte. Det 
er Sykehusbyggs vurdering at kreftpoliklinikken er trang og ikke tilpasset kreftpasienter 
behov, for mer detaljert beskrivelse, se vedlegg 2 kap. 2.1.2. Poliklinikkområder Namsos.  

4.1.2 Anbefalinger 

Det er ingen opplagt løsning for denne poliklinikken, men det synes klart at det vil være 
behov for å utvide arealene, i og med at kreft har en økende insidens og prevalens26  og 
dermed også økt behandlingsbehov. Det er dermed to muligheter; en omdisponering av 
areal i H-bygget, eller anskaffe areal utenfor eksisterende lokaler. En kreftpoliklinikk 
kan sees i sammenheng med resten av den medisinske dagbehandlingen 
(infusjonsbehandling). Disse behandlingene har samme arealbehov og kan benytte de 
samme behandlingsplassene. De planlegges derfor ofte samlet i nye sykehus, og dette vil 
kunne øke utnyttelsen av plassene. Disse kan også sees i sammenheng med dialyse. Det 
finnes derimot ikke ledige areal til en slik samordning i dag, og vil derfor kreve en større 
flytting av funksjoner.    

4.2 Fødestuer, Levanger 

4.2.1 Utfordringsbilde 

Fødestuene ligger i 2. etasje i fløy C. Enheten er plassert på samme plan som en del 
samarbeidende enheter som kuvøsepost og gyn/barsel og har i tillegg grei tilgang til 
operasjonsavdelingen via heis. Føden er plassert i en L-form, der funksjonsrommene er 
plassert langs fasaden, mens støtterommene er i kjernen. Det er imidlertid dårlig 
oversikt over avdelingen fra vaktrom. Det er korte avstander i enheten, men det skyldes 
i all hovedsak mangel på areal, og da særlig støtteareal. Fødestuene (4 stk) har ulike 
størrelser. To av dem er små i forhold til hva som er dagens anbefaling (ikke mindre enn 
24 m2), mens de to andre er i samsvar med Standardromskatalogen. Det er stor mangel 
på støtterom, så asfyksibordet må stå på gangen, og en av de store fødestuene har et 
frittstående toalett i rommet. Generelt er det også for lite støtteareal. Pauserom for 
ansatte og arbeidsplasser for dokumentasjon er det samme rommet (15 m2). Den rene 
sonen i desinfeksjonsrommet er lite funksjonell grunnet formen, se nærmere vedlegg nr. 
3 kap. 3.1.3.  Føde 2. etasje fløy C Levanger. Det er også lite lagringsplass for utstyr og det 
meste står i korridor. Dette hindrer sengetrafikken og kan være kritisk i akutte tilfeller. 

 
26 https://www.kreftregisteret.no/Registrene/data-og-statistikk/ 
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Medisinrommet er lite (4,14m2) og mangler avtrekk (anbefalingene i 
Standardromskatalogen, ikke mindre enn 12 m2).  

4.2.2 Anbefalinger 

Føden vurderes generelt i dårlig forfatning og har behov for en oppgradering. Imidlertid 
er det mer kritisk at det er stor mangel på areal. En mulighet for fremtidig god drift ved 
føden kan være å utvide med de arealene som astma og allergi-poliklinikk for barn 
benytter i samme fløy. I så fall vil det være mulig å få til en funksjonell fødeavdeling i 
dette området, selv om det bygningsmessig er bedre egnet til poliklinisk virksomhet. Det 
er uansett behov for oppgradering av arealer.  

 

4.3 Laboratoriemedisin Levanger 

4.3.1 Utfordringsbilde 

Laboratoriemedisin er plassert i underetasje i fløy B, bak akuttmottaket. Det er lite areal 
for funksjonene, som medfører at utstyr er plassert slik at det hindrer oversikt. Det er 
for få og for små rom, spesielt for mikrobiologi og noen av kontorene mangler dagslys. 
Det mangler venteplasser for blodbank og det er for få WC. Det er også langt fra 
laboratoriemedisin til operasjon og sengeområder, når det haster med blod til disse 
enhetene. Korridoren mellom mikrobiologi og resten av lab brukes til trafikk fra hele 
sykehuset til miljøstasjon. Dette er en uheldig løsning. Det er ingen muligheter for 
utvidelse, eller installering av nye store anlegg i dagens lokaler. 

4.3.2 Anbefalinger 

Det er ikke muligheter for utvidelse i dagens lokaler, men samtidig vurderes det å være 
behov for ekstra arealer. Det bør derfor undersøkes om det er muligheter til å frigjøre 
lokaler i nærheten, som kan bedre funksjonaliteten.   

 

4.4 Dialyse, koloskopi og gastromedisin, Namsos 

4.4.1 Utfordringsbilde 

Disse dagbehandlingsområdene ligger i 1. etasje i fløy F, med 5 dialyseplasser og ett UB-
rom hver til koloskopi og gastroskopi. Samlokalisering av dialyse med de andre to er lite 
hensiktsmessig. Det er felles medisinrom som er lokalisert i gastrolab, og man må derfor 
hente medisiner til dialyse før gastrolab starter pasientbehandlingene. Dialyserommene 
(3 plasser på totalt 23 m2) er små, og vil være krevende hvis akutte tilstander oppstår. 
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Utstyret på dialyse genererer også mye varme, som gjør at det kan bli svært varmt på 
rommet, særlig om sommeren. Arbeidsrom for sykepleiere har heller ikke dagslys.  

4.4.2 Anbefalinger 

Som for kreft-poliklinikken er det behov for større areal, og også større avstand mellom 
stolene til pasienter som får infusjonsbehandling. Utfordringene med å finne ledig areal 
er like stor her, men det vil kunne være hensiktsmessig å se dialyse, kreftpoliklinikk og 
annen infusjonsbehandling i sammenheng.  

 

4.5 Akuttmottak, Namsos 

4.5.1 Utfordringsbilde 

Akuttmottaket er lokalisert i underetasje (etasje 0) i H-bygget. Det er en ulempe at det er 
en viss avstand til bildediagnostikk og laboratoriemedisin, og dette medfører en del 
trafikk både av pasienter (pasienttransport) og lange gåavstander for ansatte. Slik det er 
utformet i dag er det dårlig sikt fra vaktrom til akuttstuer og mottaksrom. Dette gir 
utfordringer både med hensyn til siktlinjer mellom ansatte og dårlig oversikt over 
pasientene. Venterommet er heller ikke synlig fra vaktrommet. AMK er samlokalisert 
med akuttmottaket og personell har vakter på begge funksjoner. Akuttmottak oppfattes 
for trangt. Det er ingen observasjonsplasser, triagerom eller rom for pårørende. Mangel 
på rom og lager gjør at utstyr står i korridor og gang, og lager på WC. Det mangler sluse 
(vindfang) ved ambulanseinngang som gjør at temperaturregulering er en utfordring. 
Det er også for få WC for pasienter. Det er heller ikke tilrettelagt for mors i 
akuttmottaket. Det er ikke egen inngang for pasienter med mistanke om smitte, og det er 
kun ett desinfeksjonsrom som benyttes av hele mottaket. Kontorfellesskapet er også 
plassert lite hensiktsmessig, og skaper avstand til resten av mottaket. 

4.5.2 Anbefalinger 

Det er behov for flere mottaksrom og isolat, og samtidig vil nærhet til 
observasjonsplasser være en stor fordel. Dette kan føre til en tidligere avklaring av 
pasienter som igjen vil kunne redusere behovet for innleggelse i ellers pressede 
sengeområder. Det er planer for frigjøring av areal i AMK, og det anbefales at dette 
vurderes videre. Inkludert i dette er tiltak som bedrer oversikten i mottaket, slik at de 
ansatte lettere ser hverandre, og også får bedre oversikt over pasientene. I tillegg kan 
man vurdere å ta i bruk arealene som tidligere var benyttet av legevakten (disse 
arealene var ledige under befarings tidspunktet). 
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4.6 Gynekologisk poliklinikk, Levanger 

4.6.1 Utfordringsbilde 

Gynekologisk poliklinikk er lokalisert på plan 2 i A-fløy. Den er plassert i samme fløy 
som barneavdelingen og noen av funksjonene for barn poliklinikk. Dette medfører 
kryssende trafikk av pasienter som skal til barneavdelingen og pasienter som skal til 
gynekologisk poliklinikk. Dette kan være hensiktsmessig for fleksibel bruk av 
fagpersonell, men for en del av pasientene på gynekologisk poliklinikk kan dette være 
belastende. Størrelsen på UB-rommene samsvarer med anbefalingen i 
Standardromskatalogen (unntatt ett rom som er mindre enn anbefalingen), og de fleste 
har et WC i tilknytning. Det er meldt fra personalet at det er for liten kapasitet på UB-
rom, og mangler ultralydrom for gravide. Arealet for ventesonene oppleves som ikke 
tilstrekkelig, 6-7 plasser på 13 m2. Det mangler også dusjmuligheter for pasienter som er 
til poliklinisk undersøkelse.  

4.6.2 Anbefalinger 

Det mest kritiske oppleves som kryssing av funksjoner knyttet til barn og gynekologi, 
som kan være belastende for en del gynekologiske pasienter. Det meldes også behov for 
flere UB-rom, spesielt ultralyd for gravide som derfor bør vurderes plassert et annet 
sted. Alternativet er å avgrense gynekologisk poliklinikk med fysiske løsninger (i form 
av dører, halvvegger/vegger eller lignende) slik at kryssing mellom gynekologiske 
pasienter og barn unngås i størst mulig grad. 

 

4.7 Operasjon, Namsos 

4.7.1 Utfordringsbilde 

Operasjonsaktiviteten er spredt over 3 fløyer, H, F (plan 2) og C (plan 3 og 4). 

ØNH-operasjon er lokalisert i fløy C3. 
Øye-operasjon er lokalisert i fløy C4. 

Den ene stuen på ØNH er svært liten, kun 20 m2 (Standardromskatalogen anbefalinger 
tilsier fra 40 m2 til 65 m2). Med tanke på utnyttelse av støtterom, samt sambruk av 
personell, kan det være en fordel å samle operasjon til ett sted (gjelder ØNH). Imidlertid 
argumenterer ØNH for at det er viktigere med samlokalisering mellom poliklinikk og 
operasjon internt ved ØNH. Vi tar ikke stilling til hva som er den beste løsningen, men 
samlokalisering vil være en fordel for utnyttelse av støttepersonell. For øyeoperasjoner 
er det lite sambruk av personell, og det er ikke nødvendigvis gevinst av samlokalisering 
med resten av operasjon.  
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Resten av operasjonsområdene er i 2. etasje i fløy H og F. Disse er godt plassert i forhold 
til relevante avdelinger og ligger vegg i vegg med sterilsentral, intensiv og oppvåkning. 
Dette gir en god oversikt i fløy H, og stuene i fløy F er også oversiktlige. Utfordringen er 
at spredning av operasjon gir dårligere helhetlig oversikt. Støtterom og stuer i fløy H er 
godt plassert for arbeids- og pasientflyt, men støtterommene i fløy F er for få og for små.  

Alle operasjonsstuene er mindre enn det som er dagens anbefalinger (50 m2). I og med 
at stuene er små, er det mye tungt utstyr som trilles ut og inn av stuene avhengig av 
hvilke inngrep som skal gjøres. I H-fløy er det de støtterommene en operasjonsavdeling 
trenger, men de er for små. I F-fløy mangler også en del støtterom. Noen 
arbeidsplasser er uten vindu og dagslys, og arbeidsplassene i bakre korridor i fløy H er i 
et åpent areal med mye støy.  

På grunn av alt utstyret som står plassert i korridorer, er det krevende å gjennomføre et 
godt renhold der.  

4.7.2 Anbefalinger 

Det er ikke hensiktsmessig å flytte operasjonsstuene innenfor dagens bygningsmasse. 
Dersom noe må gjøres, er det beste alternativet å bygge nytt. I hvilken grad dette er 
nødvendig vil være avhengig av framtidig kapasitetsbehov og/eller teknologiske krav til 
operasjoner, samt hvilke typer inngrep som skal gjennomføres. 

4.8 Akuttmottak, Levanger 

4.8.1 Utfordringsbilde 

Akuttmottaket oppleves som lite oversiktlig, med manglende siktelinjer mellom ansatte, 
og heller ingen venterom for pasienter, som må sitte i en korridor som ikke er synlig fra 
ekspedisjon. 

Mottaksrommene er funksjonelle, men de er for få i forhold til aktiviteten, og ifølge 
ansatte oppleves det opphopning av pasienter flere ganger per uke.  Videre er det 2 
akuttstuer, begge på 19,2 m2. Rommene er for små (jmf. Standardromskatalogen 35m2 
til 42 m2), men dagens to stuer kan lett omgjøres til ett stort rom ved behov. Det er ikke 
takhengt røntgen på mottaksrom, men det planlegges skjelettlab rett ved siden av 
akuttmottak. Ansatte melder behov for ny akuttstue. 

Det er ingen observasjonsplasser, triagerom, isolat eller rom for pårørende i 
akuttmottaket. Ansatte melder også at det er lite plass for administrativt arbeid, for få 
arbeidsplasser, og ingen mulighet for rolige pauser for personalet. Det er også lite 
lagerplass for forbruksvarer og utstyr (ambulanselageret er trangt).   

Kjøkkenet er ikke funksjonelt og har hverken vann eller avløp.  Standardromskatalogen 
forutsetter at kjøkkenet må ha vannuttak for kobling av teknisk utstyr, avløp fra teknisk 
utstyr, muligheter for håndvask og avtrekk. 
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Det er også for få WC til pasienter og ansatte.  

4.8.2 Anbefalinger 

Akuttmottaket har behov for flere mottaksrom, triage, isolat og nærhet til 
observasjonssenger (anbefales). Ved en eventuell utvidelse bør det sikres gode 
oversiktsmuligheter slik at ansatte lettere kan se hverandre og kommunisere raskt og 
effektivt. Det er samtidig viktig at de ansatte har god oversikt over pasientene, noe som 
er krevende i dagens arealer. 

 

4.9 Gynekologisk poliklinikk, Namsos 

4.9.1 Utfordringsbilde 

Gynekologisk poliklinikk i fløy C5 i Namsos er plassert i samme korridor som 
fødestuene, og det er derfor kryssende trafikk av pasienter som skal til fødestuer og 
pasienter som skal til gynekologisk poliklinikk. Det mangler også ventearealer. 

4.9.2 Anbefalinger 

Poliklinikken burde ikke vært i tilknytning til fødestuene på grunn av kryssende trafikk 
mellom føde- og gynekologiske pasienter. Et alternativ kan være å flytte enhet for 
hjertesvikt og lungepoliklinikk til første etasje og plassere gynekologisk poliklinikk der. 
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4.10 Samlet oversikt over scoring av funksjonell egnethet 

viser resultatene for alle funksjonsområder som er vurdert i dette prosjektet, rangert fra 
dårligste til beste score.  

Tabell 15 Alle funksjonsområdene som er vurdert, rangert fra dårligste til beste score. 

 

 

Namsos Kreft poliklinikk H 3 1 1 3 3 3 2 3 2,29
Levanger Fødestuer C 2 0 1 3 3 3 2 3 2,14
Levanger Laboratorie B 0 1 2 2 2 Ikke vurdert 2 3 2,00
Namsos Akuttmottak H 0 2 2 2 1 2 2 2 1,86
Namsos Dialyse, koloskopi og gastro F 1 0 1 3 3 2 1 3 1,86
Levanger Gynekologisk poliklinikk A 2 2 1 2 2 1 2 3 1,86
Namsos Operasjon, inkl.dagkirurgi H, F;C 2, 3 og 4 0 2 3 2 1 1 3 1,71
Levanger Akuttmottak A 0 0 2 2 3 2 0 3 1,71
Namsos Gynekologisk poliklinikk C 5 2 1 1 2 2 2 2 1,71
Namsos Ortopedi D 3 0 2 2 2 2 1 2 1,57
Levanger Medisinsk overvåkning I 5 1 1 1 2 2 2 2 1,57
Namsos Hjertesvikt og kardiopoliklinikk H 5 1 0 2 3 1 1 3 1,57
Namsos Gyn/føde D 5 0 1 2 2 2 1 2 1,43
Levanger Kirurgi A 3 0 2 2 2 2 1 1 1,43
Levanger Barneavdeling A 2 0 2 2 2 2 1 1 1,43
Namsos Oppvåkning H 2 0 1 1 2 2 2 2 1,43
Namsos Fødestuer C 5 1 0 2 1 2 2 2 1,43
Levanger Oppvåkning A 5 0 1 1 2 2 2 2 1,43
Namsos ØNH poliklinikk F 3 0 1 2 2 2 1 2 1,43
Namsos Øye poliklinikk F 4 0 1 1 2 2 2 2 1,43
Levanger Kolonskopi, gastro og infusjoner C og E 0 1 1 1 2 1 2 2 1,43
Levanger Medisin A, D og I 4 0 2 1 2 2 1 1 1,29
Levanger Medisin D og I 4 0 2 1 2 2 1 1 1,29
Namsos Intensiv H 2 0 1 1 3 1 0 3 1,29
Levanger Kardiologisk poliklinikk I 5 2 1 1 0 1 2 2 1,29
Namsos Nevrologisk poliklinikk D 4 1 1 1 1 1 2 2 1,29
Namsos Kirurgi H 3 0 1 1 2 2 1 1 1,14
Namsos Medisinsk overvåkning H 5 0 1 1 2 1 1 2 1,14
Levanger Operasjon, inkl.dagkirurgi A og D 5 0 1 1 2 2 1 1 1,14
Namsos Medisin H 4 og 5 0 1 1 1 2 1 1 1,00
Levanger Gyn/føde D og I 2 0 1 1 1 2 1 1 1,00
Namsos Bildediagnostikk C og D 2 1 1 1 2 0 0 2 1,00
Namsos Laboratorie H 1 0 1 1 1 Ikke vurdert 1 2 1,00
Namsos Medisinsk poliklinikk D 1 0 1 1 1 1 1 2 1,00
Levanger Bildediagnostikk A 1 1 1 0 2 0 0 2 0,86
Namsos Fysio-/ergoterapi H 1 0 0 1 1 1 2 1 0,86
Levanger Allergi og astma C og E 2 0 0 1 1 1 1 2 0,86
Levanger Barn poliklinikk A 2 0 0 1 0 1 2 2 0,86
Levanger Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk A 0 0 0 0 1 1 2 1 0,71
Namsos Kirurgi, ortopedi og urologi poliklinikk C 1 0 0 0 1 1 1 1 0,57
Namsos Ortopedisk poliklinikk C 1 0 0 0 1 1 1 1 0,57
Namsos Urologisk poliklinikk C 1 0 0 0 1 1 1 1 0,57
Levanger Hjerte og nyre poliklinikk M 1 0 0 1 1 0 0 1 0,43
Levanger Lunge og endokrin poliklinikk M 1 0 0 1 1 0 0 1 0,43
Levanger Nevrologisk poliklinikk M 1 0 0 1 1 0 0 1 0,43
Levanger Intensiv C 5 0 0 0 0 0 1 1 0,29
Levanger Dialyse M 0 0 0 0 1 0 0 1 0,29
Levanger Rehabilitering M 2 0 0 0 0 0 1 0 0,14
Levanger Fysio-/ergoterapi M 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Levanger Kreft poliklinikk I 1 Ikke vurdert
Levanger Revma poliklinikk M 1 Ikke vurdert

Gj.snitt 
egnethetSykehus Funksjonsområder Bygg Etasje/plan

Plassering i 
forhold til 

andre 
enheter

Oversiktlig-
het

Avstand og 
hensikts-
messig 

plassering 
av 

støtterom

Rom: 
Størrelse, bruk 

og 
funksjonalitet

Isolat og 
smittevern

Logistikk: 
Pasientflyt, 
personalflyt 

og 
varelogistikk

Områdets 
egnethet i 

dag og i 
fremtiden
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Vedlegg 1 
 

1. Aktivitet og kapasitetsvurderinger 

1.1 Innledning 

I dette kapitlet ses det nærmere på faktisk aktivitet og kapasiteter, sammenholdt med 
det som beregnes teoretisk i RHF-enes framskrivingsmodell. Kapasitetsberegningene i 
denne modellen forutsetter at det er en høy grad av fleksibilitet i bruken av rommene, 
som kan være krevende å få til i eksisterende sykehus der de kliniske kapasitetene er 
spredt i ulike etasjer, fløyer og bygninger. Det er derfor vanlig at det er flere rom som 
benyttes til klinisk aktivitet i eldre sykehus, enn det behovet som framskrives i 
modellen.  I framstillingene i dette kapittelet bryter vi aktiviteten ned på fagområdenivå, 
og vurderer avvik mellom den aktivitet som finnes i dag, og den aktivitet det er behov 
for gitt forutsetningene i kapasitetsberegningene fra modellen. Grunnlaget for 
aktivitetsberegningene i dette kapitlet er NPR-data somatikk fra 2018, og tar for seg all 
aktivitet som er registrert ved sykehusene i Helse Nord-Trøndelag HF. Hovedsakelig 
skilles det mellom fire aktivitetsområder: 

1. Døgnbehandling (alle innlagte med minst én overnatting) 
2. Dagbehandling (dialysebehandling) 
3. Poliklinisk behandling (kjemoterapi, infusjoner, skopier og annen poliklinikk) 
4. Operasjon (døgn- og dagkirurgi) 

For alle aktivitetsområdene vil vi presentere teoretiske kapasitetsbehov med 
forutsetningene som legges til grunn i framskrivingsmodellen. Det kan imidlertid være 
at man ikke alltid treffer i forhold til romsammenlikningen i kapittel 3. Dette skyldes at 
vi ikke kan se hvilke rom pasientene behandles i, i NPR-data, men kun hvilken fagenhet 
pasientene er registrert ved. Sammenligning av samlet kapasitet vil derfor være 
krevende på lavere nivå, men beregninger av avdelingenes og sykehusenes 
kapasitetsbehov bør være presist nok. Det er ikke opplysninger om aktivitet på 
bildediagnostikk og laboratoriemedisin i NPR, og disse kan derfor ikke vurderes 
kapasitetsmessig i dette prosjektet.  

Trinnene i framskrivingsmodellen kan kort beskrives som følger: 



Funksjonell egnethet, Helse Nord-Trøndelag HF 

Side 46 av 131 

 

Figur 2 Trinnene i framskrivingsmodellen 

Trinn 1 består av en demografisk framskriving. Her tas det utgangspunkt i 
befolkningsframskrivingene som SSB står for. SSB lager jevnlig 
befolkningsframskrivinger basert på fire faktorer: 

 Fruktbarhet 
 Levealder 
 Innenlandsk flytting 
 Innvandring 

 
I pasientdata er det opplysninger om alder, kjønn og bosted for hver pasientkontakt med 
spesialisthelsetjenesten, og vekter for vekst basert på bostedskommune alder og kjønn 
fra befolkningsframskrivingene, kobles på hver enkelt kontakt med 
spesialisthelsetjenesten. 

I trinn 2 korrigeres den demografiske framskrivingen med endringsfaktorer knyttet til 
utvikling i sykelighet og medisinsk tilbud samt diverse omstillinger i dagens drift som er 
skjønnsmessig fastsatt. Faktorene omtales som standardfaktorene i modellen og gir 
faste årlige prosentvise endringer over tid i en tidsperiode. Disse faktorene bør justeres 
med jevne mellomrom og det er satt i gang et utviklingsprosjekt ledet av Helse Sør-Øst 
RHF som har som oppgave å gjøre dette. 
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I trinn 3 beregnes framtidig kapasitetsbehov basert på framskrevet aktivitet. Som nevnt 
er det pasientdata som framskrives slik at det er primært områder knyttet til utredning 
og behandling av pasientene som det kan beregnes kapasitetsbehov for. I 
datagrunnlaget fra NPR lager vi følgende inndeling av aktiviteten: 

 Somatisk sektor 
 Døgnopphold med antall liggedøgn: Alle opphold med minst en 

overnatting 
 Dagopphold: Omfatter alle opphold som er inn og ut samme dag og som 

enten er i en kirurgisk DRG27 eller DRG for rutinemessig dialysebehandling 
 Poliklinisk konsultasjon: Resterende opphold som er inn og ut samme dag. 

Den største gruppen her er de vanlige polikliniske konsultasjonene som 
grupperes i 900-DRG-ene. Medisinsk dagbehandling utover dialyse 
klassifiseres også som poliklinikk. Store grupper her er kjemoterapi og 
strålebehandling, som begge er en del av 800-DRG-ene samt alle 
poliklinisk utførte endoskopier som grupperes til 700-DRG-ene. 

 Operasjoner: Antall operasjoner estimeres ved hjelp av antall døgn- og 
dagopphold i kirurgisk DRG 

 

Kapasitetsbehovet beregnes ut fra framskrevne verdier på de overordnede 
pasientgruppene som er beskrevet over. Ved å fastsette verdier på beleggsprosenter for 
døgnaktiviteten og utnyttingsgrader tidsmessig på dagaktivitetene er det mulig å 
beregne framtidig kapasiteter for senger/plasser for døgnaktiviteten og antall 
plasser/rom for dagaktivitet og poliklinikk. Videre beregnes framtidig behov for 
operasjonsrom. Hvilke beleggsprosenter og utnyttingsgrader som velges har relativt 
stor effekt på volumet av framtidig kapasitet. 

Det er viktig å merke seg at vi i denne modellen ikke tar stilling til om aktiviteten i 
utgangsåret (2018) er korrekt sett opp mot befolkningens reelle behov. Det vil si at dersom 
det er et for høyt eller for lavt forbruk av helsetjenester, er det dette som framskrives. Når 
man gjør vurderinger om dimensjonering ved nye sykehusbygg, vil det også gjøres 
detaljerte analyser av forbruk, og prosjekteier må da ta stilling til om noe skal justeres opp 
eller ned fordi man ønsker et annet tilbud i fremtiden. Dette er ikke vurdert i denne 
rapporten, så om noe av aktiviteten er for høy, vil man framskrive også et for høyt behov i 
framtiden. Det er imidlertid sett på aktiviteten de siste årene ved Helse Nord-Trøndelag, 
og aktivitetsforskjellene gir ikke store utslag på framskrevet behov. Det vil derfor bli 

 
27 DRG-systemet grupperer alle kontakter i somatisk spesialisthelsetjeneste i om lag 1 000 ulike DRG-er 
basert på hva som er pasientens hovedtilstand (lidelse), kjønn og alder. Ulike kirurgiske og medisinske 
prosedyrer som utføres på pasientene, har også betydning for hvilken DRG pasientene grupperes til. 
Dersom pasienten får utført en kirurgisk prosedyre som krever operasjonsstue grupperes den til 
samlebetegnelsen (type DRG) kirurgisk DRG, ellers i en medisinsk DRG. Polikliniske konsultasjoner 
klassifiseres ikke i type DRG. DRG for rutinemessig dialysebehandling er DRG 317O «Dialyse dagmedisinsk 
behandling». 
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små endringer i beregnet kapasitetsbehov om man framskriver med et annet 
aktivitetsår. 

Forutsetninger for kapasitetsberegningene i RHF-enes framskrivingsmodell er 85 % 
sengebelegg, som vil si at det er forventet at en seng er i bruk 85 % av årets dager år 
(310 dager). Hvis man har 5-døgnsposter, som holder stengt i helgene vil denne 
forutsetningen være for streng, og man bør da regne med 85 % av 230 dager i stedet. I 
denne analysen har vi ikke justert for dette, som vil si at den beregnede 
beleggsprosenten vil være undervurdert i ukedagene for de avdelingene som har 5-
døgnsposter. Det betyr at beleggsprosenten faktisk er høyere enn det som fremkommer 
i denne rapporten.   

Forutsetninger for kapasitetsberegningene for dagbehandling og poliklinikk er vist i 
Tabell 16. I basismodellen er det benyttet 8 timer effektiv driftstid per dag, både for 
poliklinikk og operasjon. Dette kan være strenge krav til mindre sykehus, og vi vil derfor 
i det videre ta utgangspunkt i en driftstid på 6 timer, men samtidig synliggjøre 
kapasitetsbehovet dersom man holder 8 timer driftstid. For eksempel for kjemoterapi, 
infusjoner og dialysebehandling er det behov for dobbel kapasitet med 6 timers driftstid, 
fordi hver pasient (i gjennomsnitt) antas å kreve hhv. 4 og 5 timers behandling. Her er 
det snakk om å behandle en eller to pasienter per dag per plass. Lysbehandling og 
strålebehandling er ikke relevant for HNT, men i kapasitetsberegningene forutsettes det 
at småprosedyrer gjøres på vanlige poliklinikkrom, og slås derfor sammen med «Annen 
poliklinikk».  

Tabell 16 Utnyttelsesgrader i framskrivinger med RHF-enes framskrivingsmodell 

 

 

Kapasitetsberegningene for operasjonsstuer er tilsvarende som for poliklinikk. Med 
utgangspunkt i hhv. antall dagkirurgiske- og døgnkirurgiske inngrep forutsettes det en 
brukstid på operasjonsstuene på 8 timer per dag. Tidsbruken for dagkirurgiske inngrep 
er om lag 1,5 timer, mens det for døgnkirurgiske inngrep er beregnet 2,5 timer, med 
noen unntak. Øyeoperasjoner er satt til 1,5 timer og hudoperasjoner og 

Type kapasitetsbærende rom
Åpningstid 

dager per år

Effektiv 
drift timer 

per dag

Timer per 
aktivitet

Dialyse 313 5 5
Kjemoterapi 230 8 4
Infusjoner 230 8 4
Endoskopier ekskl. ØNH (700-DRG-ene) 230 8 0,75
Endoskopier ØNH (DRG 701O) 230 8 0,5
Småprosedyrer (800-DRG-ene ekskl kjemoter og stråle) 230 8 0,33
Lysbehandling 230 8 0,25
Strålebehandling 230 8 0,5
Annen poliklinikk 230 8 0,75
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symptomdiagnoser (R-kapittel, ICD-10) er satt til 2 timer. Også for operasjon vil vi 
benytte 6 timer effektiv brukstid på stuene ved kapasitetsberegningene. Med tidsbruk 
menes stuetid per pasient. Dvs. fra en pasient ankommer stuen til neste pasient 
ankommer samme stue. 

Utnyttelsesgrader og åpningstider er basert på erfaringstall og beslutninger som ble tatt 
av en referansegruppe bestående av fagfolk fra Helse Sør- Øst. Beregningene baserer seg 
også på behandlingstider som er dannet gjennom bruk av modellen. Det er utarbeidet et 
standardisert sett (se tabellen over) av disse faktorene som benyttes dersom det ikke er 
spesielle behov eller forhold som tilsier andre verdier for dette. 

1.2 Døgnbehandling 

 Tabell 17 viser døgnbehandlingen ved de to sykehusene. Rehabiliteringsaktiviteten er 
skilt ut og vises derfor som en separat aktivitet. Det kommer frem av disse aggregerte 
data at liggetiden er om lag den samme i Levanger og Namsos, med unntak av 
rehabiliteringsaktiviteten i Levanger som nok har en annen 
behandlingsprofil/pasientsammensetning enn i Namsos. I framskrivinger beregner vi 
ulike beleggsprosenter for de ulike sengetypene (f.eks. normalsenger, intensiv, tung 
overvåking, observasjonssenger og hotellsenger). Vi kan imidlertid ikke se i data om en 
pasient har ligget på intensiv, tung overvåking eller vanlige sengeområder, og vi 
beregner derfor alle liggedøgn til normalsenger. Vi er klar over at dette ikke 
nødvendigvis er tilfelle, men i prosjekter som skal dimensjonere de ulike sengetypene, 
vil man gjøre kvalitative vurderinger av fordelingen mellom disse. Det eneste vi kan lese 
ut fra data er at et liggedøgn må kreve en seng. 

Tabell 17 Døgnopphold, liggedøgn og gjennomsnittlig liggetid  

Behandlingssted 
Døgnopphold 

2018 
Liggdøgn_2018 Gjsn. Liggetid 

  20 150 76 023 3,8 

Helse Nord-Trøndelag, Levanger 13 051 47 038 3,6 

Helse Nord-Trøndelag, Levanger rehabilitering 179 3 214 18,0 

Helse Nord-Trøndelag, Namsos 6 417 23 805 3,7 

Helse Nord-Trøndelag, Namsos rehabilitering 503 1 966 3,9 

Begge sykehusene har noen polikliniske senger, som ikke er med i dette 
aktivitetsgrunnlaget. Det tas derfor utgangspunkt i 171 senger ved Sykehuset Levanger 
og 88 senger ved Sykehuset Namsos.  

Ved Levanger fordeler liggedøgnene seg på følgende fagenheter/avdelinger, se Tabell 
18: 
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Tabell 18 Døgnopphold, liggedøgn og antall senger, Levanger  

Avdeling 
Døgnopphold 

2018 
Liggedøgn 

2018 
Faktiske 
senger 

Beregnede 
senger 2018 

Beregnede 
senger 2035 

Faktisk 
beleggsprosent 

2018 

  13 230 50 252 171 166 190 80,5 % 

BFK Barne- og habiliteringsavdeling 1 273 3 438 14 12 10 67,3 % 

FØDE/BARSELAVDELINGEN 1 040 4 078 15 14 14 74,5 % 

GYNEKOLOGISK AVDELING 498 1 328 4 5 5 91,0 % 

KIRURGISK AVDELING 4 448 17 181 61 (43)* 56 67 77,2 % 

KMR LE – Medisinsk avdeling 5 792 21 013 64 68 83 90,0 % 

KMR LE - Rehabiliteringsavdelingen 179 3 214 13 11 11 67,7 % 

*) Kirurgisk avdeling disponerer 61 senger på hverdager og 43 senger i helg. Det er ikke analysert nærmere hva 
beleggsprosenten vil være mellom hverdag og helg, men beregnede senger blir i dette tilfellet kunstig lavt i 
hverdagene. Det vil si at det er en høyere beleggsprosent på hverdager enn det som fremkommer her.  

Tabellen viser antall døgnopphold og liggedøgn for 2018, samt faktiske senger og 
beregnet sengebehov for 2018. Avvik mellom faktiske senger og beregnede senger sier 
noe om dagens kapasitet relatert til den registrerte aktiviteten. Dersom beregnede 
senger er høyere enn faktisk har avdelingen et belegg som er høyere enn 85%, og 
omvendt dersom beregnede senger er lavere. dersom man har samme sengebelegg 
(85%) på alle avdelinger. I tillegg presenteres en beregning av sengebehovet i 2035, når 
aktiviteten framskrives med framskrivingsmodellen. Sammenholdt mot den faktiske 
sengekapasiteten i 2018, på 171 senger, viser data at Levanger har en faktisk 
beleggsprosent på 81% ((50252/171)/365=0,81) i dag, og med veksten som 
framskrives innenfor medisinsk og kirurgisk avdeling, vil man mangle om lag 20 senger i 
2035. Det vil særlig være vekst innenfor medisinske pasienter, og de er i stor grad 
akutte. I modellen ansees imidlertid normalsengebehovet vurderes å være omtrent det 
samme i 2018 og 2035, og differansen mellom sengeantallet er det som i 
framskrivingsmodellen betegnes som «hotellsenger og observasjonssenger». 
Hotellsenger er i stor grad knyttet til pasientkategorier innenfor føde/barsel, 
lungelidelser (KOLS), og kreftbehandling, mens observasjonssenger er knyttet til 
forgiftninger og symptomdiagnoser. Hotellsengene antas å ha en lavere 
bemanningsfaktor enn normalsenger, mens bruk av observasjonssenger antas å føre til 
en raskere avklaring av pasientene, som igjen kan gi en reduksjon i behovet for 
innleggelser til normalsengeområdene.   

Det legges også til at det i disse kapasitetsberegningene er det ikke justert for 
sesongvariasjoner, som betyr at det i perioder vil være både lavere og høyere belegg 
gjennom året enn beregnet ved de ulike avdelingene.  

Ved Namsos fordeler liggedøgnene seg på følgende fagenheter/avdelinger, se Tabell 19: 
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Tabell 19 Døgnopphold, liggedøgn og antall senger, Namsos  

Avdeling/enhet 
Døgnopphold 

2018 
Liggedøgn 

2018 
Faktiske 
senger 

Senger 
2018 

Senger 
2035 

Faktisk 
beleggsprosent 

2018 

  6 920 25 771 88 86 98 80,2 % 

GYN D5 263 692 4 3 2 47,4 % 

KIRURGISK AVDELING 2 548 8 342 31 27 30 73,7 % 

Medisinsk avdeling H4 og H5 inkl. 
Nevro 

3 453 14 656 47 48 58 85,4 % 

Føde D5 478 1 710 7 6 6 66,9 % 

ØNHC3 94 129 2 1 1 17,7 % 

ØYE AVDELINGEN POST D3 84 242 2 1 1 33,2 % 

 

Tabell 19 viser det samme som tabell 18. Det viser seg å være tilnærmet lik 
beleggsprosent for Namsos, som for Levanger (25771/88)/365=80% og behovet for 
normalsenger i 2035 er beregnet til å være om lag det samme som i dag, men mangel på 
observasjonssenger og hotellsenger betyr nødvendigvis at det totalt vil være behov for 
flere senger. Beregningene tilsier at det vil være 10 senger for lite i Namsos i 2035, mens 
det tilsvarende tallet for Levanger vil være 19 senger. Som for Levanger er det særlig 
innenfor medisinsk avdeling veksten i sengebehov er sterk. Det må også nevnes at den 
faktiske beleggsprosenten vil variere mellom avdelingene. Medisinsk avdeling vil typisk 
ha en høyere andel akuttinnleggelser, og dermed en mer variabel beleggsprosent enn for 
de kirurgiske avdelingene, som har en høyere andel planlagt aktivitet.   

1.3 Dagbehandling (dialyse) 

Når det gjelder dialysebehandling er denne kapasiteten svært avhengig av brukstid. Det 
antas i modellen at det tar 5 timer å gi en dialysebehandling. Dette medfører at 
kapasitetsgrensene går på 5 og 10 timer. Med 5 timers brukstid vil man behandle én 
pasient per plass per dag, mens om man utvider brukstiden til 10 timer, vil man doble 
kapasiteten til 2 pasienter per dag. Dette praktiseres ulikt på sykehus i Norge, men i 
framskrivingsmodellen antar man en aktivitet på 1 eller 2 pasienter per dag, 6 dager i 
uken (313 dager per år). I Namsos og Levanger er det henholdsvis 5 og 18 dialyseplasser 
i dag, som tyder på at man er nær 10 timers driftstid 6 dager per uke i Levanger, mens 
Namsos vurderes å ha tilstrekkelig kapasitet (antall plasser). Dialysebehandlingen 
foregår tre ganger i uken i Namsos. Framskrivingene gir indikasjoner på at det er behov 
for kapasitetsutvidelse i Levanger framover, avhengig av grad av hjemmedialyse vs. 
dialyse på sykehus.  
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Tabell 20 Registrert aktivitet og beregnet kapasitetsbehov, dagbehandling  

Sykehus Dialysebehandling Dialysebehandling 
Kapasitet ved 5 timer 

per dag 
Kapasitet ved 10 

timer per dag 

 2018 2035 2018 2035 2018 2035 

  621 753 37 54 19 27 

Namsos 621 753 3 4 2 2 

Levanger 7 961 11 568 35 50 18 25 

1.4 Poliklinikk 

Den polikliniske aktiviteten er noe mer utfordrende å plassere. Poliklinikkrommene er 
hovedsakelig samlet innenfor hver avdeling, men medisinsk poliklinikk har 
arealer/konsultasjonsrom flere steder. Vi summerer derfor opp antall konsultasjonsrom 
per avdeling og viser samlet aktivitet, fordelt på ulike konsultasjonstyper; infusjoner, 
kjemoterapi, skopier og ordinær poliklinikk. 

1.4.1 Ordinær poliklinikk 

Med ordinær poliklinikk menes all aktivitet som ikke er registrert med en 
prosedyrekode som indikerer endoskopi, infusjon eller kjemoterapi. Dette er dermed 
aktivitet som hovedsakelig kan gjøres på vanlige undersøkelsesrom. Dette gjelder det 
meste av den polikliniske kapasiteten, og det denne aktiviteten som danner grunnlaget 
for å beregne behovet for poliklinikkrom. I planleggingssammenheng legges det til 
summarisk 50 % spesialrom, for å håndtere polikliniske prosedyrer som ikke er egnet til 
å gjennomføre på et vanlig UB-rom. Hvordan disse rommene fordeles mellom 
avdelingene vil variere etter spesialitetenes behov, og de er derfor ikke inkludert i disse 
analysene. 

I Tabell 21 vises den polikliniske aktiviteten ved Levanger per avdeling. 

Tabell 21 Poliklinisk aktivitet og beregnet kapasitetsbehov, Levanger  

Avdeling/enhet PoliTotalt18 PoliTotalt35 UB-rom**) 
Kapasitet ved 6 timer per 

dag 
    2018 2035 

  68 210 91 266 49 32 45 

ANESTESI POLIKLINIKK 173 274 0 0 0 

BFK Barne- og habiliteringsavdeling 5 277 6 186 9 3 4 

GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK 9 155 11 133 8 5 7 

KIRURGISK POLIKLINIKK*) 23 650 32 063 8 13 18 

MEDISINSK POLIKLINIKK FOR 
LABSVAR 

19 315 28 174 19 11 16 

REHABILITERINGSKLINIKKEN 10 640 13 436 5 6 8 
*) For kirurgisk poliklinikk er en relativt høy andel polikliniske konsultasjoner ø-hjelp, og det antas at en del av denne aktiviteten skjer i 
akuttmottakets arealer. Om man kun tar med elektive konsultasjoner vil rombehovet i 2018 være beregnet til 9 rom, som indikerer at 
brukstiden i dag er noe høyere enn 6 timer.  
**) Antall faktiske UB-rom er basert på notater gjort under befaring på eksisterende tegninger. Det kan derfor være noe avvik fra faktisk 
antall rom ved de ulike poliklinikkene. 
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Det teoretisk beregnede rombehovet for den polikliniske aktiviteten er lavere enn 
romkapasiteten i dag. Det kan bety at det er ledig kapasitet til å ta høyde for en del vekst 
i årene framover. Basert på framskrivinger ser det ut til å være tilstrekkelig poliklinisk 
kapasitet fram til 2035, og denne kan økes ytterligere ved å utnytte rommene utover 6 
timer per dag. Når det gjelder Rehabiliteringsklinikken er det vanskelig å vurdere 
kapasitetsbehovet, fordi det er grunn til å anta at en del av aktiviteten skjer i treningssal 
og treningskjøkken. 

Figur 3 viser når på dagen de polikliniske kontaktene er registrert per «inntid» 
(klokketime). Den viser at det er høy aktivitet 4 timer per dag, der kapasiteten nok 
utnyttes i stor grad. Så er det omtrent halv kapasitetsutnyttelse først på dagen, midt på 
dagen (lunsj) og slutten av dagen. Dette er imidlertid et helt vanlig mønster ved de fleste 
sykehusene i Norge. Det vil være lettere å utnytte romkapasiteten når flere poliklinikker 
er samlet, eller ved de større sykehusene, der også de mindre fagene har stor 
pasienttilgang.  

 

Figur 3 «Inntid» alle poliklinikker, Levanger 

For Namsos er det relativt større poliklinisk aktivitet enn i Levanger. Dette skyldes dels 
at spesialitetene ØNH og Øye er områder med stor poliklinisk aktivitet. Utfra slik 
aktiviteten er registrert ser det ut til at det er relativt god kapasitet på medisinsk 
poliklinikk. Denne er imidlertid delt mellom flere steder, med kreftpoliklinikk og 
hjertepoliklinikk i H-bygget og andre poliklinikker i fløy D. Om lag 6000 polikliniske 
konsultasjoner er registrert som ø-hjelp, og de fleste av disse er ved kirurgisk 
poliklinikk.  

I Tabell 22 vises den polikliniske aktiviteten ved Levanger per avdeling. 
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Tabell 22  Poliklinisk aktivitet og beregnet kapasitetsbehov, Namsos 

Avdeling/enhet 
Pol. totalt 

2018 
Pol. totalt 

2035 
UB-

rom*) 
Kapasitetsbehov 

ved 6 timer per dag 
    2018 2035 

  52 171 71 891 57 34 44 
FYS AVD 692 740 6 1 1 
GYN AVDELING D3 3 917 4 684 5 3 3 
KIRURGISK AVDELING 16 149 21 112 13 9 12 
Kirurgisk Na, intensiv 2 3 0 0 0 
LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET 23 26 0 0 0 
Medisinsk sengepost H4-felles, klinikk for 
medisin 

7 959 11 679 15 5 7 

NEVROLOGISK POST A3 4 319 5 423 4 3 3 
Nyfødte-enheten føden, klinikk for kvinne, barn  1 359 1 620   1 1 
PEDIATRISK AVDELING 671 784   1 1 
REHABILITERINGSAVDELING 1 511 2 077   1 2 
ØNHC3 6 212 9 184 10 4 5 
ØYE AVDELINGEN POST D3 9 838 15 126 8 6 9 

*) Antall faktiske UB-rom er basert på notater gjort under befaring på eksisterende tegninger. Det kan derfor være noe avvik fra faktisk 
antall rom ved de ulike poliklinikkene. 

Når man ser på fordeling av «inntid» ved poliklinikkene i Namsos, ser denne ut til å ha 
en noe flatere fordeling av aktiviteten gjennom dagen. Det vil si at aktiviteten er ganske 
konsentrert, men ut fra det beregnede kapasitetsbehovet, ser det ut til å være 
tilstrekkelig antall UB-rom.  

 

Figur 4 «Inntid» alle poliklinikker, Namsos 

På lik linje med Levanger, er også i Namsos det beregnede rombehovet for den 
polikliniske aktiviteten lavere enn romkapasiteten i dag. Basert på framskrivinger ser 
det ut til å være tilstrekkelig poliklinisk kapasitet i Namsos fram til 2035, og denne kan 
økes ytterligere ved å utnytte rommene utover 6 timer per dag.  
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1.4.2 Infusjoner og kjemoterapi 

For infusjoner28 og kjemoterapi er det i nye prosjekter vanlig å planlegge disse i samme 
område. Plassene kan utnyttes felles som vil gi økt fleksibilitet. Infusjoner er å betrakte 
som dagbehandlinger med en gjennomsnittlig behandlingstid på 4 timer per pasient. 
Den samme forutsetningen benyttes for kjemoterapi. Noen bruker kortere tid og noen 
bruker lenger tid. Når vi forutsetter en brukstid på 6 timer per dag, vil det være 
logistiske utfordringer med å behandle mer enn en pasient per plass per dag. Ved å 
utvide brukstiden på plassene til 8 timer vil kapasitetsutnyttelsen dobles. 

 

Tabell 23 Registrert og framskrevet aktivitet og kapasitetsbehov for infusjoner og kjemoterapi  

Sykehus  Pol. totalt 
2018 

Pol. totalt 
2035 

Kapasitet ved 4 
timer per dag 

Kapasitet ved 8 
timer per dag 

    2018 2035 2018 2035 

    7 476 10 137 34 45 18 24 

Namsos Kjemoterapi 1 131 1 498 5 7 3 4 

Namsos Infusjoner 811 1 081 4 5 2 3 

Levanger Kjemoterapi 2 901 4 130 13 18 7 9 

Levanger Infusjoner 2 633 3 428 12 15 6 8 

 

1.4.3 Endoskopier 

Endoskopier krever spesialrom (eks. areal, ventilasjon, renhetsgrad), og beregnes derfor 
særskilt i framskrivingsmodellen. Gjennomsnittlig brukstid er beregnet til 45 minutter, 
men noen skopier vil kunne ta både kortere og lenger tid. ØNH-skopier er ikke inkludert 
i dette, fordi disse gjøres i et ØNH-rom, der også annen poliklinikk gjøres. ØNH-skopiene 
er derfor inkludert i generell poliklinikk, kapittel1.4.. 

Det er hovedsakelig gastroskopi og koloskopi som utføres ved sykehusene, men det er 
også et visst volum av endoskopier i urinveiene. Det er i tillegg registrert 79 
bronkoskopier ved Levanger, som ikke er tatt med i denne oversikten, men trenger ett 
rom.Tabell 24 viser at det per 2018 ser ut til å være tilstrekkelig kapasitet for disse 
undersøkelsene/behandlingene ved begge sykehusene. Kapasiteten er nok nærmere 
grensen i Levanger enn i Namsos, og frem mot 2035 vil volumene bli så store at man 
enten må øke brukstiden, eller utvide kapasiteten for gastro- og koloskopier med flere 
rom. I tillegg til dette skal det innføres et screeningprogram for tarmkreft som vil 
innebære et økt kapasitetsbehov for HNT. Programmet gjelder det året man fyller 55 år, 
og innebærer at alle med symptomer etter avføringsprøve vil bli innkalt til koloskopi. 
Dette betyr at framskrivingene undervurderer behovet for koloskopier, men det er en 
krevende øvelse å si eksakt hvor mye. I et teoretisk ytterfall vil alle 55-åringer få 

 
28 Aktivitet på infusjoner gjelder kun infusjoner av biologiske legemidler. Det forekommer annen infusjonsaktivitet ved sykehusene, 
men vi klarer ikke å selektere ut disse fra NPR på en sikker måte. Kapasitetsbehovet blir derfor noe undervurdert. 
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koloskopi, som i 2020 ville bety ca. 1800. I praksis vil dette tallet bli langt lavere, men vil 
likevel kunne bli en aktivitet som vil påvirke kapasitetsbehovet. Det er nærliggende å tro 
at det vil kreve ett skopirom alene å håndtere denne screeningen. Denne kapasiteten er 
ikke inkludert i tabellen.  

Tabell 24 Registrert og framskrevet aktivitet og kapasitetsbehov for endoskopier 

   Kapasitet ved 6 timer per 
dag 

Namsos: 2018 2035 2018 2035 

Koloskopier 690 985 1 1 

Gastroskopier 857 1239 1 1 

Skopi nedre urinveier 320 478 1 1 

Levanger:     

Koloskopier 1 237 1 911 1 2 

Gastroskopier 1 282 1 913 1 2 

Skopi nedre urinveier 665 1 097 1 1 

Bronkoskopier 71 97 1 1 

 

1.5 Operasjon 

For operasjon skilles det mellom dag og døgnkirurgi, fordi det er en gjennomsnittlig 
kortere stuetid for dagkirurgiske inngrep sammenlignet med døgnkirurgiske inngrep. 
Som nevnt over er dagkirurgi definert ved at pasienten skrives inn og ut samme dag. Det 
gjøres oppmerksom på at operasjonsaktivitet er antall opphold i kirurgiske DRG-er i 
NPR-data. Det kan forekomme aktivitet i operasjonsstuene som DRG-systemet ikke 
regner som operasjonsstuekrevende, og den vil da ikke være inkludert i disse 
oversiktene. Dette vil være mindre inngrep, som også kan gjøres i andre rom enn en 
operasjonsstue. 

Operasjonsaktiviteten ved Namsos er presentert i Tabell 25. Det er noen avdelinger som 
har svært lite operasjonsaktivitet. Dette antar vi har med registreringer å gjøre, og at 
pasienten er innlagt ved disse postene/avdelingene. Det er i dag 9 operasjonsstuer i 
Namsos. Det er 5 generelle operasjonsstuer, og ØNH og øye har 2 hver.  

Det er kirurgisk avdeling som har det største volumet, sammen med øye og ØNH. De to 
siste har egne operasjonsstuer knyttet til sine avdelinger, mens de andre avdelingene 
benytter hovedoperasjonsområdet.  Det er en relativt høy andel dagkirurgi ved Namsos, 
som delvis dras opp av ØNH og Øye, som igjen har svært liten aktivitet på døgn. 

Tabell 25 Registrert og framskrevet aktivitet for operasjon, Namsos 

Avdeling/enhet 
Dagkirurgi 

2018 
Dagkirurgi 

2035 
Døgnkirurgi  

2018 
Døgnkirurgi 

2035 
  2 290 2 971 1 577 1 805 

GYN AVDELING D3 330 417 170 119 
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KIRURGISK AVDELING 804 978 1 197 1 442 
Medisinsk sengepost H4-felles, klinikk for 
medisin 

11 15 14 17 

NEVROLOGISK POST A3 0 0 4 4 
Nyfødte-enheten føden, klinikk for kvinne, 
barn 

1 1 92 113 

ØNHC3 436 468 58 58 

ØYE AVDELINGEN POST D3 708 1 092 42 50 

 

Fordi operasjon krever en relativt tung infrastruktur, vil god utnyttelse og felles bruk av 
stuene være viktig. Kapasitetstallene som presentes i Tabell 26 er derfor på desimalnivå, 
som da illustrerer hvor stor del av operasjonskapasiteten den krever. Vi skiller ikke her 
mellom akutt og planlagt virksomhet, men operasjoner på akuttinnlagte29 i Namsos er 
beregnet til 1,4 stuer, og da hovedsakelig fra kirurgisk avdeling. Basert på aktiviteten i 
2018 vil det samlete stuebehovet være 5,2 stuer i 2018. I 2035 er det framskrevne 
behovet 6,5. I praksis kan ikke alle fagområder dele stuer, og det er ikke hensyntatt i 
denne tabellen. ØNH og øye har to stuer hver, og i tillegg trenger man en stue til 
hastesectio. Ortopedi trenger i dag 1,7 (2) stuer, mens resten av aktiviteten bør kunne 
deles. Da vil stuebehovet være, 1 ØNH, 2 øye, 2 ortopedi, 1 sectio, 2 generelle = 8 stuer. I 
dag er det 10 operasjonsstuer i Namsos (1 operasjonsstue har tannlegestol). Med dagens 
aktivitet ser det ut til at det er en del ledig kapasitet ved ØNH- og Øye operasjon.  

Tabell 26 Beregnet kapasitetsbehov for operasjon, Namsos 

Avdeling/enhet 
Dag.kir.stuer 

2018 
Dag.kir.stuer 

2035 
Døgn.kir.stuer 

2018 

Døgn. Kir. 
stuer 
2035 

Stuebehov 
2018 

Stuebehov 
2035 

 Beregnet antall stuer 2,5 3,2 2,7 3,3 5,2 6,5 

GYN AVDELING D3 0,4 0,5 0,3 0,2 0,6 0,7 

KIRURGISK AVDELING 0,9 1,1 2,1 2,7 3,0 3,7 

Medisinsk sengepost H4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

NEVROLOGISK POST A3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nyfødte-enheten føden 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 

ØNHC3 0,5 0,5 0,1 0,1 0,6 0,6 
ØYE AVDELINGEN POST 
D3 

0,8 1,2 0,0 0,1 0,8 1,2 

 

Levanger har en lavere andel (og antall) dagkirurgiske inngrep. Dette skyldes som nevnt 
at ØNH og Øye i Namsos har en betydelig dagkirurgisk aktivitet. Som for Namsos er det 
ortopedi som benytter flest operasjonsstuer ved kirurgisk avdeling, med 2,8 av 4,7 stuer. 
Som i Namsos er det fleksibel bruk av stuene med hensyn til dagkirurgi og døgnkirurgi, 
samt akutt og planlagt. Det er til sammen 10 operasjonsstuer i Levanger, men én av dem 
har en tannlegestol som gjør den ubrukbar for andre operasjoner enn kjevekirurgi, ØNH 

 
29 Det vises ikke i NPR-data når pasientene er operert, kun når de blir lagt inn. Det er derfor ikke mulig å si om det er innleggelsen 
som er akutt, eller operasjonen. Det vil si at pasienten kan ha blitt operert senere i oppholdet. 
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og øye. Det vil si at det i praksis er like mange operasjonsstuer i Namsos og Levanger, 
men det samlede behovet synes noe større i Levanger, i alle fall fram mot 2035.  

Tabell 27 Registrert og framskrevet aktivitet for operasjon, Levanger 

Avdeling/enhet 
Dagkirurgi 

2018 
Dagkirurgi 

2035 
Døgnkirurgi  

2018 
Døgnkirurgi 

2035 

  2 027 2 642 2 568 3 153 

BFK Barne- og 
habiliteringsavdeling 

9 15 100 97 

FØDE/BARSELAVDELINGEN 9 15 210 228 

GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK 651 812 271 214 

KIRURGISK POLIKLINIKK 1 327 1 746 1 825 2 374 

MEDISINSK POLIKLINIKK FOR 
LABSVAR 

35 62 162 239 

Operasjoner på akuttinnlagte pasienter representerer 2,2 operasjonsstuer i Levanger, se 
Tabell 28.  

Tabell 28 Beregnet og framskrevet antall operasjonsstuer for Levanger 

Avdeling/enhet 
Dag.kir.stuer 

2018 
Dag.kir.stuer 

2035 
Døgn.kir.stuer 

2018 
Døgn. Kir. 

stuer 2035 
Stuebehov 

2018 
Stuebehov 

2035 

Beregnet antall stuer 2,2 2,9 4,5 5,7 6,7 8,6 

BFK Barne- og 
habiliteringsavdeling 

0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 

FØDE/BARSELAVDELINGEN 0,0 0,0 0,3 0,4 0,3 0,4 

GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK 0,7 0,9 0,4 0,4 1,1 1,2 

KIRURGISK POLIKLINIKK 1,4 1,9 3,2 4,4 4,7 6,3 

MEDISINSK POLIKLINIKK FOR 
LABSVAR 0,0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,5 

 

Oppsummert ser det ut til å være tilstrekkelig operasjonskapasitet ved begge sykehus, 
dersom man forutsetter 6 timer brukstid på operasjonsstuene. Dersom man regner med 
8 timer brukstid (som i RHF-enes framskrivingsmodell) vil man kunne øke kapasiteten 
ytterligere, framfor å bygge ut. Dette vil også medføre økt bemanningsbehov. 

1.6 Akutt/ø-hjelp 

Det ble uttrykt ønske om å gjøre en analyse av akuttmottakene ved de to sykehusene i 
Levanger og Namsos. En utfordring med dette er at man i NPR-data ikke kan se om 
pasientene har vært i akuttmottak eller ikke. Man kan likevel gjøre noen betraktninger 
om hvordan framtidig demografi kan påvirke akuttmottakene. Den demografiske 
utviklingen tilsier at det blir stadig flere eldre, og de eldre forbruker mer 
sykehustjenester enn yngre. Indremedisinske problemstillinger (som regel akutte) er 
også klart hyppigst hos den eldre delen av befolkningen. Dette gir et stadig større press 
mot akuttmottakene i spesialisthelsetjenesten. I framskrivingsmodellen er det gjort en 
del betraktninger omkring endringer i klinisk praksis, samhandling med kommune og 
hjem, inkludert bruk av ny teknologi som kan flytte tjenesten ut fra sykehusene. Disse 
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trekker alle i retning av kortere liggetid, og dermed redusert behov for sykehussenger. 
En motvekt til dette er økning i antall eldre, som isolert sett fører til mer behov for 
sykehussenger. 

Den demografiske effekten for pasientgrupper som legges inn akutt i 2018 anslås å være 
om lag 38 % vekst i Levangerområdet fram mot 2035. Veksten for Namsosområdet er 
anslagsvis 33 %. Med bruk av ny teknologi (overvåkning, kommunikasjon og testing), 
bedre samhandling mellom primærhelsetjeneste og sykehus, vil nok denne veksten 
kunne dempes noe, men det er grunn til å tro at pasienttilgang i akuttmottaket vil øke i 
årene framover. 

Sykehusenes størrelse og organisering vil gi føringer for dimensjonering av akutt-
mottakene. Det er utarbeidet et konseptprogram for akuttmottak som diskuterer disse 
problemstillingene inngående, og det henvises til dette. Videre i dette avsnittet vil vi 
presentere aktivitet etter ukedag og inntime for de to sykehusene. Det skilles også 
mellom polikliniske og innlagte pasienter, siden mønsteret er svært forskjellig for disse. 
Pasienter for føde/barsel (HDG 14) er holdt utenfor disse oversiktene. Grunnen til det er 
at disse normalt møter direkte på fødeavdelingen når de ankommer sykehuset, og er 
ikke innom akuttmottaket.  

Når det gjelder polikliniske pasienter er en stor del av disse sannsynligvis skade-
poliklinikk, samt pasienter som henvises direkte til poliklinikk fra 
primærhelsetjenesten. Erfaring fra andre prosjekter indikerer at man treffer godt på 
aktiviteten i akuttmottakene ved å se på akuttpasienter, registrert som innlagte. 

I figurene 5 og 6 vises antall akutte kontakter per ukedag ved Sykehuset Levanger i 
2018. Det er om lag like mange innleggelser som polikliniske kontakter på hverdagene, 
mens det er en del flere innleggelser i helgene enn polikliniske kontakter. Dersom 
aktiviteten divideres på antall uker per år, vil man se at det er i størrelsesorden 30-35 
kontakter per ukedag for hvert av omsorgsnivåene. Den demografiske veksten tilsier at 
dette kan øke mot 40-45 per dag i 2035. Det er om lag samme bilde for polikliniske 
pasienter. 
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  Figur 5 Akutte innleggelser per ukedag, Levanger sykehus 2018. 

 

 

   Figur 6 Akutt poliklinikk per ukedag, Levanger sykehus 2018. 

 

Tilsvarende tall gjennom døgnet viser at det er en noe høyere aktivitet gjennom døgnet 
for pasienter som legges inn, enn pasienter som er på poliklinikk (figur 7 og 8). Det jevnt 
høy aktivitet fra klokka 12-15 blant innlagte, mens det er usikkert om inntid ved 
poliklinikken er korrekt registrert. Det er svært mange som er registrert inn kl 12, noe 
som kan indikere feilregistrering.  
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    Figur 7 Akutte innleggelser per klokketime, Levanger sykehus 2018. 

 

 

 

   Figur 8 Akutt poliklinikk per klokketime, Levanger sykehus 2018. 
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For Sykehuset Namsos er bildet omtrent det samme som for Levanger. Imidlertid er det 
en høyere andel akutt poliklinikk i Namsos. Volummessig står de rimelig i forhold til 
hverandre, med om lag halvparten så mange kontakter i Namsos, som i Levanger. Ved 
Namsos er det om lag 15 akutte innleggelser per dag, mens det er rundt 20 polikliniske 
akuttkontakter.  

 

 

   Figur 9 Akutte innleggelser per ukedag, Namsos 2018. 

 

 

   Figur 10 Akutt poliklinikk per ukedag, Namsos 2018. 
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Også når man ser på aktivitet gjennom døgnet er det samme mønster, med høy aktivitet 
på dagtid, men for innlagte er det betydelig aktivitet utover kvelden også.  

 

 

   Figur 11 Akutte innleggelser per klokketime, Namsos 2018. 

 

   
Figur 12 Akutt poliklinikk per klokketime, Namsos 2018. 
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Oppsummering framskriving: 
Operasjon:  
Framskriving av operasjonsaktivitet og framtidig kapasitetsbehov mot år 2035 
indikerer at det ser ut til å være et tilstrekkelig antall operasjonsstuer både i Namsos 
og Levanger med 6 timers effektiv brukstid per dag. 
Poliklinikk:  
Framskriving av poliklinisk aktivitet og framtidig kapasitetsbehov mot år 2035 viser at 
det ser ut til å være et tilstrekkelig antall UB- rom både i Namsos og Levanger. 
Ettersom framskrivingen ikke tar høyde for spesialrom, kan det ikke utelukkes at det er 
økende behov for denne type rom i framtiden. Dette er noe som kan påvirke 
totalkapasiteten i poliklinikkene. 
Infusjoner og kjemoterapi:  
Det er beregnet fra 9 til 14 dagplasser (antall plasser er avhengig av brukstid) for 
infusjoner og kjemoterapi for Namsos og fra 13 til 17 plasser i Levanger. Dette er flere 
plasser enn sykehusene har i dag. 
Dialyse: Framskrivingene gir indikasjoner på at det er behov for kapasitetsutvidelse i 
Levanger framover, avhengig av grad av hjemmedialyse vs. dialyse på sykehus. Videre 
viser beregningene at Namsos har tilstrekkelig antall dialyseplasser for årene 
framover. 
Skopier:  
Dagens kapasitet vurderes som tilstrekkelig for skopier ved begge sykehusene, men 
aktiviteten i framtiden kan øke slik at man enten må øke brukstiden på dagens rom, 
eller utvide kapasiteten for gastro- og koloskopier med flere rom i Levanger. 
Screeningprogram for tarmkreft indikerer større behov for kapasitet for koloskopier. 
Sengeområder (døgnbehandling):  
Framskriving basert på aktivitetstall fra 2018 til 2035, viser at det kan være behov for 
noe flere døgnplasser i begge sykehus. Det framskrives en særlig sterk vekst for 
pasienter med indremedisinske problemstillinger, som hovedsakelig skyldes en vekst i 
antall eldre i befolkningen Det bør vurderes om denne kapasiteten delvis kan 
kompenseres med etablering av observasjonsplasser i Akuttmottaket og eventuelt 
pasienthotellområder. 
Akuttmottak: 
Det er ikke gjort aktivitetsbaserte kapasitetsvurderinger i akuttmottaket, men trender 
tyder på at det vil bli en vekst i tilfanget av akutte pasienter. Når akuttmottakene har 
trange områder i dag, vil dette sannsynligvis bli en ytterligere utfordring framover. 
Arealbehovet vil være avhengig av organiseringsform og muligheter for samhandling, 
med primærhelsetjenesten, men også internt i sykehusene.  
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Vedlegg 2 

2. Befaringsnotater Sykehuset Namsos 

Vedlegg 2 oppsummerer befaringer gjennomført på Sykehuset Namsos i tidsperiode 23.-
24.september i 2020. Framstilling av tekst, tabeller og figurer i befaringsnotatene i 
vedlegg 2 og 3 kan fremstå med litt ulik struktur. Grunnen til dette er at notatene ble 
skrevet i ettertid, basert på feltnotater under observasjon, tegninger og bilder som ble 
tatt under befaringen. Hovedinnholdet i notatene er derimot sammenlignbare, og derfor 
vil hovedkonklusjonene også være det. 

Figurer med planløsninger i vedleggene kan avvike noe fra det som er dagens bruk av 
rom, fordi tegningene ikke var 100% oppdaterte på befaringstidspunktet. 

Beskrivelser som er presentert i vedlegg 2 og 3, baseres på befaring, dialog med ansatte, 
gjennomgang og analyse av tegninger og vurderinger knyttet opp mot anbefalinger fra 
følgende kilder: Standardromskatalogen, Byggveileder for smittevern, Konseptprogram 
akuttmottak, Konseptprogram bildediagnostikk og Sykehusbyggs kunnskapsbank som 
finnes på https://sykehusbygg.no/kunnskapsdeling, samt andre kilder som 
Arbeidstilsynet og Folkehelseinstitutt. 

2.1 Gjennomgang av funksjonsområder 

I dette kapittelet presenteres resultater fra befaringer i Namsos inndelt i 
funksjonsområder. I tillegg presenteres heiser i forkant av befaringsnotatene ved hjelp 
av en illustrasjon, figur 13 med tilhørende  

Illustrasjonen for heiser viser utklipp av plantegning, med markering av heiser og flyt. 
Heisene i tegningen er markert med rødt og har svarte piler i tilknytning til seg. Området 
som er markert rødt uten svart pil er trapper.  

Som det kommer frem i tabellen, er det mulig å reservere den ene sengeheisen til akutte 
transporter. Denne heisen er mulig å overstyre med kort for de funksjonene som har 
tilgang til det. Heisene er plassert i fløy H i nærheten av området hvor alle fløyene 
krysses, og brukes for vertikal logistikk i hele bygningsmassen for de fire fløyene (H, C, D 
og F). 
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Tabell 29 Oversikt over heiser, Namsos  

Fløy Antall 
heiser 

Etasje Kommentarer 

Fløy H 2 U1 til 
5 

Sengeheiser. Plassert mot fløy C, D og F. Sengeheisene kan åpnes 
på begge sider. Benyttes til akutt-, person, og varetransport. Den 
ene heisen er mulig å overstyre med kort (av noen funksjoner). 

Fløy H 2  U1 til 
5 

Personheiser. Plassert mot fløy C, D og F. Benyttes til 
persontransport. 

 

 

Figur 13 Plantegning, heiser og flyt, Namsos 

 

2.1.1 Sengeområder 

I 3. etasje er det sengeområder i fløy H og D. I 4. etasje er det sengeområde i fløy H og 
sannsynligvis en dagpost med 4 senger i fløy D. I 5. etasje er det sengeområde for 
føde/gyn i fløy D, fødestuer og gynekologisk poliklinikk i fløy C, og medisinsk 
sengeområde med medisinskovervåkning i fløy H. 
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Figur 14 Situasjonsplan Namsos 

Fløyene er funksjonelt knyttet sammen. Sentralt er det trapp og 2 sengeheiser og 2 
personheiser. Fløy D er utformet med enkel korridor med sengerommene på den ene 
siden av korridor og støtterommene på den andre siden. Fløy H er et bygg med 
dobbeltkorridor hvor sengerommene er plassert mot fasade og støtterommene er 
plassert i midten.  

Ortopedi 
Ortopedisk sengeområde. Som det framkommer fra tegningen har sengeområdet 13 
plasser, herav 2 isolat med eget bad (toalett og dusj) i tilknytning til sengerommet, 2 
ensengsrom uten toalett og dusj tilknyttet til sengerom og 3 firesengsrom med toalett og 
dusj på andre siden av korridor. I praksis brukes firesengsrommene til 3 pasienter. Den 
ene ensengsrommet brukes til opplæring eller til barn når det er behov for det. Det er 
enkelt å finne fram til sengeområdet. 
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Figur 15 Fløy D, 3.etasje 

 Sengeområder fløy D 

Plassering i 
forhold til 
andre enheter 

Det er både akutte og en god del elektive pasienter. Pasientene ankommer til sengeområdet via 
sengeheis eller personheis. Sengeområdet ligger nært operasjonsavdeling og bildediagnostikk 
som er plassert etasje under. Akuttmottak ligger i fløy H i underetasjen. Avstand mellom 
akuttmottak og ortopedisk sengeområde er ikke kritisk pga. kompakt bygningsmasse.  

Oversiktlighet  Det er plassert et vaktrom ved inngangspartiet i fløy D i 3. etasje. Rommet har to funksjoner: 
ekspedisjon og arbeidsstasjon for ansatte. Utforming og plassering av vaktrommet gir ikke god 
oversikt over sengeområdets korridor og sengerommene når ansatte befinner seg i 
vaktrommet.  
 
Løsning med en rett enkelt korridor gir god siktelinje for korridor i sengeområdet. Oversikten 
kan bli hindret når traller og flyttbart utstyr er plassert i korridor pga. plassmangel. Under 
befaring var korridor nokså ryddig, se bilde nedenfor. I bildet ser man en matserveringstralle, 
som kan hindre god oversikt. 
 

 
Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Støtterommene som desinfeksjonsrom og lager er plassert hensiktsmessig i forhold til 
sengerommene og har kort gangavstand til dem. Medisinrom er integrert i vaktrom og er 
plassert ved inngangen av sengeområdet. Dette skaper lang gangavstand for ansatte til de fleste 
sengeplassene. I tillegg skaper dette unødvendig trafikk innenfor vaktrommet. Eksisterende 
løsningen medfører støy for konsentrasjonsarbeid både på vaktrommet og medisinrom.  
 
Vaktrommets (arbeidsstasjon) plassering er ikke hensiktsmessig i forhold til sengerom. 
Eksisterende plassering kan skape mye gåing for ansatte. Dette rommet burde vært plassert 
mer sentralt i sengeområdet. Lange avstander skyldes hovedsakelig i plassering av støtterom 
som brukes ofte, for eksempel vaktrom (arbeidsstasjon), desinfeksjonsrom osv. I evalueringen 
av Kalnes kom det tydelig fram at gangavstander har en sammenheng med plassering av 
støtterom. Ansatte erfarte at plassering av støtterom (lager, medisinrom o.l.) ved 
inngangspartiet, medførte mye gåing i løpet av en vakt, fordi dette er rom man ofte må gå til. 
Hyppigheten av rombruk er avgjørende for opplevelsen av avstand blant ansatte. 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet 
på støtterom 

Sengeområdet har riktig type støtterom, men størrelsen og antallet er for lavt.  For eksempel 
medisinrom på 4,8m2 som ikke tilfredsstiller dagens anbefaling. Det er ingen plass for PC når 
logistikk program for legemidler «Delta» skal innføres i praksis. Bilde av rommet: 
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Vaktrom med tilhørende medisinrom støtter ikke opp virksomheter og arbeidsprosesser i 
sengeområdet. Størrelsen på medisinrom er mindre enn Standardromskatalogen tilsier (12 m2).  
Det er positivt at støtterom som kontorer, samtalerom og arbeidsrom for personalet er 
integrert i sengeområdet. Disse rommene brukes fleksibelt. For eksempel brukes grupperom 
som arbeidsplasser for ansatte, som undervisningsrom og for møter (visitt). Fleksibel bruk av 
dette rommet er gjennomførbar pga. rommets størrelse (31, 5 m2). Det er rom på 26 m2 er også 
i en viss grad flerbruksrom som brukes som daglig stua for pasienter og matpauser for ansatte. 
God størrelse er en forutsetning for at rommet kan være flerbruksrom. Dermed samtalerom og 
kontorer er får små (disse rommene er mellom 7-9,7 m2) noe som hindrer at rommene kan 
være flerbruksrom. For eksempel ble samtalerom på 9,7 m2 også brukt som personal rom, 
kontor, undervisningsrom for studenter. Rommet er ikke tilrettelagt for dette.  
Det er mangel på godt tilrettelagte arbeidsplasser (dette gjelder de arbeidsplassene som er 
ikke- faste arbeidsplasser), undervisningsrom og samtalerom som kan brukes både til samtaler 
med pårørende og ansatte. Det mangler areal til konfidensielle samtaler via telefon. Noen av 
disse samtalene kan tas i avdelingssykepleiers kontor, men dette er upraktisk for de ansatte 
som har arbeidsplasser i vaktrom eller grupperom. I tillegg ble det nevnt at luft på vaktrom ikke 
var god. 
Sengeområdet er ikke tilrettelagt for opptrening/trening etter ortopedisk kirurgi.  
Det er et lager rom på 19,2 m2 for utstyr (anbefaling i Standardromskatalogen er 20 m2) som 
brukes både av sengeområdet og ØNH dagkirurgi i fløy C. Lageret ligger i overgangen mellom C 
og D.  
Det er ingen oppholds-/spiserom for pasienter30. Måltidene må inntas på sengerommene. På 
plantegningen i D3 er det et rom som (areal 26.31 m2) brukes som venteområde for ØNH, 
pauserom for ansatte, samt dagligstue for inneliggende pasienter. Det er også PC på rommet 
som brukes av sykepleiere og studenter. Bilde av rommet: 

 
30 Det anbefales å ha oppholds-/spiserom i sengeområdene for følgende grunner: (1) Gange til spis/opphold gir trening, motiverer til 
å bevege seg ut av senga og sengerommet, (2) Inntak av måltid ved et spisebord er bedre ergonomisk og for fordøyelsen enn i/ved 
seng, (3) Spise sammen øker matlysten, (4) Pasienter trenger et sted å være alene eller sammen utenom sengerommet, (5) Sosialt 
samvær øker trivsel og er helsefremmende, (6) Pasienter og pårørende trenger et sted å være sammen utenom sengerommet, 
spesielt på et flersengsrom, (7) Gir mulighet for å snakke sammen uforstyrret, og forstyrrer ikke de som må være sengeliggende, (8) 
Lukter og lyder øker fra medpasienter øker ikke matlysten. 
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Anretningsrom har kjøkkenfunksjon, men det tilberedes ikke mat og det utføres ikke oppvask. 
Maten ble kjørt opp i vogner fra hovedkjøkkenet. I anretningsrommet er det oppbevaring av 
tørr mat, kjøleskap, og muligheter for å kokke vann/kaffe.  
Desinfeksjonsrommet har toromsløsning med urent og rent rom, og med gjennomskap mellom 
rommene. Størrelse og kapasitet av desinfeksjonsrom (skyllerom og rent lager på tegning), 
dekker knapt dagens behov (ikke mer plass til noe mer) og er i stand til å betjene dagens antall 
sengeplasser.  
Avfallsrommet ligger på samme plan og betjener både sengeområde og ØNH dagkirurgi. 
Rommet ligger nært vertikale kommunikasjoner og dermed er plassert hensiktsmessig i forhold 
til avfallslogistikk.  
Størrelsen på pasienttoalett og dusj tilsvarer ikke anbefalinger fra Arbeidstilsynet31 og 
Sykehusbygg HF kunnskapsbank (under utarbeidelse). 
De fleste relevante støtterom er plassert langs den ene siden av korridoren, noe som betyr at 
det er relativ god arbeidsflyt for personalet.  
Sengeområdet har det utstyret det har behov for, men det er behov for arealer for oppbevaring 
av forbruksvarer og utstyr. Forbruksvarer lagres på rent lager og i et skap på vaktrom. 
Der er utfordring med garderobene for ansatte. Det er garderobeskap i korridorene på 
sengeområdene utenfor personalgarderobene, hvor ansatte må skifte om til arbeidstøy bak 
skjermbrett eller på personaltoalettene.  

Sengerom og 
pasientbad 

Størrelsen på isolat og eksisterende ensengsrom er mindre enn anbefalt i Standardromskatalog 
(16m2). Ifølge ansatte brukes firesengsrommene oftest til 3 pasienter. Den anbefalte størrelsen 
fra Arbeidstilsynet32 kan ikke ivaretas på disse firesengsrommene. Der har hver seng 7,8 m2. 
Dette er ikke tilstrekkelig i de tilfellene der det er behov for å komme til med utstyr 
(infusjonspumper, heis, rullestol osv.). Ifølge Arbeidstilsynet, for å ha gode arbeidsforhold bør 
det være 150-200 cm fri gulvplass på hver langside av sengen, 140 cm på enden av sengen og 
plass til seng 100x220 cm (til sammen 10,2- 12,4 m2 per seng).  
 
Størrelse på dusj og WC er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere. Hvis pasienten er avhengig av 
rullestol, så må han eller hun benytte bad/klyster rom. Dette rommet har tilstrekkelig areal for 
å komme inn med rullestol, men dets utforming (plassering av dusj og WC for nært) kan skape 
utfordringer for ansatte hvis det er behov for assistanse ved WC eller dusj.  
 
Dagens firesengerom og tosengsrom skaper utfordringer i å ivareta taushetsplikt. Ansatte 
nevner at pasienter sier at de hører for mye, selv om det er innført tiltak med øreklokker for å 
redusere hva som blir hørt. 
 

 
31 Arbeidstilsynet: pasientbad må ha nok plass til både pasient, ansatte og nødvendige tekniske hjelpemidler, for eksempel rullestol 
og pasientløfter. Gulvareal skal være på minst 240x245 cm. Dette sikrer 90 cm fri plass på hver side av toalettskålen og 150 cm 
snuareal for rullestol. https://www.arbeidstilsynet.no/tema/utforming-av-arbeidsplassen/arbeidsmiljo-i-helseinstitusjoner/ 
32 https://www.arbeidstilsynet.no/tema/utforming-av-arbeidsplassen/arbeidsmiljo-i-helseinstitusjoner/ 
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Eksisterende løsning er ikke tilrettelagt for å dekke pasientens behov for privatliv, ro og hvile, 
grunnet mangel på ensengsrom, tilgang til uteområder, oppholds- og spiserom for pasienter.  

Smitte Sengeområdet har ikke egne isolat. Ved behov brukes isolat i fløy H. Det er mangel på isolat i 
sengeområdene.  Anbefalinger i Byggveileder for smittevern tilsier 4 kontaktsmitteisolater per 
28 senger der det er kombinasjon ensengsrom og flersengsrom. 
 
Størrelsen på ensengsrom (11,6 m2) følger ikke anbefalingene i Standardromskatalogen og med 
det som anbefales i Sykehusbygg kunnskapsbank. Det anbefales at ensengsrommene er ikke 
mindre enn 16m2. Dette gjelder også isolat. 
 
Det er minst 11 sengeplasser som deler 4 toalett og 4 dusjer. Dette følger ikke anbefalingene fra 
Folkehelseinstituttets Isoleringsveilederen33, Byggveileder for smittevern og Sykehusbygg 
kunnskapsbank, der man anbefaler ensengsrom med eget toalett og dusj. Dagens løsning vil 
skape utfordringer ved smitteutbrudd.  
 
Sengeområdet kan brukes til kohortisolering og er tilrettelagt for dette. 
 
Mangel på lager for utstyr medfører plassering av utstyr i korridor som kan vanskeliggjøre 
effektivt renhold. 
 
Sengevask foregår sentralt i underetasjen og der er det også sentralt lager for rene senger. 
 
Det er mangel på håndvasker for å ivareta håndhygiene både i nærheten av sengerom, vaktrom 
og medisinrom. 
 

Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

For pasientlogistikk brukes heisene som er plassert i området hvor alle fløyene krysses. 
Pasientene kan relativt lett ta seg til bildediagnostikk, operasjon, intensiv og akuttmottak. 
 
Vareflyt til sengeområdet foregår via sengeheis. Det vil skje en krysning av vareflyt og 
pasientflyt ved benyttelse av samme heis. Transport av varer og avfall benytter gjerne «bakre 
korridor» for å unngå hovedkorridor ettersom hovedkorridoren er mer trafikkert (figur 13). 
«Bakre korridor» brukes også mer til transport av pasient i seng til/fra operasjon, intensiv, 
bildediagnostikk, osv. Hovedkorridoren er mest for besøkende og gående pasienter.  
 

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Sengeområdet har enkelkorridor med god tilgang til støtterom og sengerom fra korridoren. 
Kravet til dokumentering er økende, og dette krever flere arbeidsplasser nært pasienter. 
Vaktrommet med arbeidsplasser ligger ikke sentralt i sengeområdet. Dette medfører lengre 
gangavstand og dermed mer tidsforbruk for gåing.  
 
Det er ensengsrom med pasientnære arbeidsstasjoner og nærlager som anbefales av 
Sykehusbygg HF (Sykehusbygg kunnskapsbank) for framtidig sengeområder. Innføring av dette 
konseptet i fløy D vil redusere antall sengeplasser betydelig, noe som vil gå utover effektiv drift 
av sengeområdet. I tillegg er det funksjoner og støtterom i sengeområdene som savnes, som det 
likevel ikke vil bli areal til. 
 

 
33 https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2009-og-eldre/isolereringsveilederen.pdf 
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Dagens løsning for pasientrom og støtterom er forsvarlig, men ikke optimal og avviker på 
mange områder fra det som står i dagens anbefalinger34. Arealene kan muligens brukes til 
poliklinisk virksomhet.   

 

Fløy H – sengeområder 3., 4.og 5. etasje 

Sengeområdene i 3., 4. og 5. etasje er utformet likt. Unntaket er 5. etasje hvor halvparten 
av etasjen er sengeområde for medisinsk overvåkning (overvåkningspost).  

Konseptet med utforming av sengeområder i fløy H er dobbeltkorridor. Sengerommene 
er plassert langs korridorene mot fasaden med støtterom i midtsone. Det er 4 
ensengsrom med tilhørende dusj og WC og forrom i 3.og 4. etasje. I tillegg er det 2 isolat 
med sluse og egen dusj og WC tilknyttet til hvert sengerom (i etasje 3 og 4). I 5.etasje er 
det 4 ensengsrom uten egen dusj og WC (medisinskvåkning del av sengeområdet) og 2 
isolat med dekontaminator. Resten av sengerommene er flersengsrom (tosengsrom og 
noen få firesengsrom) både i 3., 4. og 5. etasje. De fleste støtterommene er lokalisert i 
midten, men noen støtterom som vaktrom (arbeidsstasjon), oppholdsrom (pasienter) og 
møterom som er plassert langs korridoren. Støtterom som er lokalisert i midten, kan nås 
fra begge korridorene, se figur. 

 

Figur 16 H fløy sengeområde, prinsippskisse 

 

 

 

 
34 Med dagens anbefalinger menes i begge vedleggene følgende kilder: Standardromskatalog, Byggveileder for smittevern, 
Konseptprogram akuttmottak, Konseptprogram bildediagnostikk og Sykehusbygg kunnskapsbank, samt andre kilder som 
Arbeidstilsynet og Folkehelseinstitutt. 
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 Fløy H – 3., 4. og 5. etasje 
 

Plassering i 
forhold til 
andre enheter 

Sengeområdene i fløy H i 3., 4. og 5.etasje er godt plassert i forhold til andre funksjoner som 
sengeområdene samarbeider med. Dette kan begrunnes med kompakt bygningsmasse og at 
det er enkel tilgang til heis i fløy H som knytter sammen intensiv, akuttmottak, 
bildediagnostikk og operasjon med sengeområdene i fløy H. Sengeområdene i fløy H har to 
korridorløsning, unntatt i 5. etasje, da den andre korridoren er vaktrommet til medisinsk 
overvåkning. 

Oversiktlighet  Vaktrom (arbeidsstasjon og ekspedisjonsfunksjoner) og dagligstue for pasienter er plassert 
rett ved inngangspartiet til sengeområder. Vaktrom er plassert slik at det ikke gir god 
oversikt over hele sengeområdet i etasje 3. og 4. Det er oversikt over den ene korridoren og 
ikke over den andre. Det at vaktrommene (arbeidsstasjoner i 3. og 4. etasje) er plassert i en 
av korridorene, gjør at ansatte ikke er godt tilgjengelig for alle pasienter. God oversikt er 
viktig i forhold til sikkerhet og letter samarbeid.  
 
Utforming av dusj og WC ved hvert tosengsrom og firesengsrom gjør at inngang til 
sengerommene ikke er synlig fra korridor (pga. en slags nisje som hindrer oversiktlighet). 

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Støtterom som desinfeksjonsrom og lager er plassert hensiktsmessig i forhold til 
sengerommene med kort gangavstand til de fleste av dem. Vaktrommets (arbeidsstasjon) 
plassering er lite hensiktsmessig i forhold til sengerom (3., 4. og 5. etasje). Eksisterende 
plassering av vaktrom kan skape mye gåing for ansatte, særlig for dem som betjener 
ensengsrommene og isolat i etasje 3, 4 og 5. Vaktrommet kunne vært plassert mer sentralt i 
sengeområdet. 
  
Bad som er plassert sentralt i midtsone i 3. og 4. etasje er under ombygging til medisinrom. 
Medisinrommene er plassert sentralt og er godt tilgjengelig fra begge korridorene, noe som 
er effektivt med tanke på gangavstand. I 5.etasje er det et medisinrom inne i vaktrommet i 
sengeenheten, og et låst medisinskap i tilknytning til medisinsk overvåking. Plassering av 
medisinrom i 5. etasje kan skape mye gåing for ansatte særlig under administrering av 
legemidler (f.eks. hvis pasienten i det borteste sengerom spør etter sovemedisin som er 
behovsmedisin, må sykepleieren gå til og fra medisinrom langs hele korridoren). Personalet 
uttrykker at det blir mye trafikk fra/til medisinrommet via vaktrommet i 5 etg., og som 
skaper uro for personell som arbeider. 
 
Avstanden fra de fleste sengerommene til dagligstue er akseptabel. Det er i tillegg sittesoner 
i enden av korridor i fløy H. Disse er til dels i konflikt med rømningsvei (markert med stripe 
i gulv). 
 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet 
på støtterom 

Sengeområdet har de fleste støtterommene som er vanlig i sengeområder, men det er 
plassmangel for utstyr. Konsekvensen er at utstyret er plassert i korridor og i 
rømningsveien, se bilde (korridor til venstre).   
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To bilder som viser mangel på plass til utstyr. I det første bildet er det plassering av utstyr i 
korridor. I det andre bildet er et pasientbad tatt i bruk til lagring av utstyr.  

 
«Bakre korridor» i H4.     «Hovedkorridor» i H4. 
 
Det er positivt at støtterom som kontorer, gruppe-/samtalerom, oppholdsrom (pasienter) 
og rom for trening (4.etasje) er integrert i sengeområdet. Dette bidrar til kortere 
gangavstander for ansatte.  
Det er desinfeksjonsrom på 12,5 m2. Dette er tilstrekkelig (jmf. Standardromskatalogen) for 
å opprettholde prinsipp med ren og uren sone innfor desinfeksjonsrom.  
Størrelsen på de nye medisinrommene i 3. og 4. etasje er god (16, 9 m2 vs. 
Standardromskatalogen 12 m2) og kan enkelt tilpasses til lukket legemiddelsløyfe 
konseptet (har god plass til PC), og har tilstrekkelig areal for oppbevaring av legemidler. 
Begge medisinrommene i 5. etasje har ikke tilstrekkelig areal, dvs. mindre enn anbefalt i 
Standardromskatalogen.  
Det er tekstillager på 8,7 m2 og rent lager på 8,8 m2. Begge lagerrom er mindre enn dagens 
anbefaling (Standardromskatalogen anbefaler 12m2). Basert på datainnhenting fra befaring 
er det knapt med lagerplass for denne type lager, se bilde. 
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Det er oppholdsrom for pasienter som er ikke tilrettelagt til spising i fellesskap. Måltidene 
for pasienter gjennomføres på sengerommene. Anretningsrom har kjøkkenfunksjon, men 
der produseres det ikke mat (alle måltider blir kjørt opp i vogner fra kjøkken). I 
anretningsrommet er det oppbevaring av tørrmat, kjøleskap, mikro og muligheter for å 
koke vann/kaffe. 
Det er behov for mer areal til oppbevaring av utstyr.  
I korridor på vei til sengeområdene i fløy H er det er venteplass og oppstillingsplass for 
rullestoler. 
 

Sengerom og 
pasientbad 

Alle tosengsrom i etasje 3., 4., og 5. har en dybde og bredde slik at det er mulig å plassere 2 
senger, men størrelsen er ikke optimal. Ved to senger på et rom er det ikke plass til 
støtteutstyr (rullator, rullestol, dostol, medisinteknisk utstyr) og pårørende hvis begge 
pasientene har behov for dette. I tillegg må man snu/vri den ytterste sengen for å få den 
innerste ut av rommet. Tosengsrommets dimensjoner er veldig godt tilpasset til 
ensengsrom hvor det er plass for alle typer utstyr og pårørende. 
Størrelsen på isolat og eksisterende ensengsrom er mindre enn Sykehusbygg anbefaler, dvs. 
Standardromskatalog tilsier (16m2). Den anbefalte størrelsen fra Arbeidstilsynet kan ikke 
ivaretas på tosengsrommene. Der har hver seng ca. 9,4 m2. Dette er knapt når det er behov 
for å komme til med utstyr (infusjonspumper, heis, rullestol osv.). Ifølge Arbeidstilsynet, for 
å ha gode arbeidsforhold bør det være 150-200 cm fri gulvplass på hver langside av sengen, 
140 cm på enden av sengen og plass til seng 100x220 cm (til sammen 10,2- 12,4 m2 per 
seng).  
For å opprettholde anbefalinger bør alle tosengsrom omgjøres til ensengsrom. Dette vil 
imidlertid redusere sengekapasitet med ca. 50% og vil skape kapasitetsutfordringer. Ved 
kapasitetsmangel brukes i dag dagligstue både i 4. og 5. etasje til pasientrom, i tillegg er det 
etablert faste korridorplasser, se korridorpasientplasser i rømningsvei, H4.: 



Funksjonell egnethet, Helse Nord-Trøndelag HF 

Side 76 av 131 

 
Størrelsen på pasienttoalett og dusj tilsvarer ikke anbefalinger fra Arbeidstilsynet og 
Standardromskatalogen. Disse er på 2,2 m2 og det er ikke plass til rullestol eller mulighet 
for ansatte til å assistere pasient ved behov. Det er 2 HCWC som er plassert ved inngang til 
sengeområdet, og i ende av korridor i sengeområdet.   

Smitte  Byggeveileder for smittevern anbefaler 4 kontaktsmitteisolater per 28 senger der det er 
kombinasjon ensengsrom og flersengsrom Samlet sett har sengeområdene ikke tilstrekkelig 
antall isolat.  
Størrelsen på isolatene (12,5 m2) er også litt små. Det anbefales at ensengsrommene er ikke 
mindre enn 16m2. Dette gjelder også isolat. Bad som er tilknyttet isolat er for små og følger 
ikke anbefalingene fra Arbeidstilsynet og Standardromskatalogen.  
Utenom ensengsrom og isolat deler pasienter på tosengsrom toalett og dusj, som ligger på 
utsiden av rommene. Dette følger ikke anbefalingene fra Folkehelseinstituttets 
Isoleringsveilederen, der man anbefaler ensengsrom med eget toalett og dusj. Dagens 
løsning vil skape utfordringer ved smitteutbrudd.  
Mangel på lager for utstyr medfører plassering av utstyr i korridor som kan vanskeliggjøre 
effektivt renhold. 
Sengevask foregår sentralt i underetasjen og det er sentralt lager for rene senger i 
underetasjen. 

Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Person- og sengeheiser er plassert sentralt i bygget. Pasienter, ansatte og besøkende kan 
relativ lett ta seg til sengeområder, bildediagnostikk, operasjon, intensiv og akuttmottak 
(med heis). Den ene sengeheisen kan reserveres ved akutte tilfeller av leger i vakt og akutt 
team som har tilgang.  
I 3.etasje er det sengeområde for generell kirurgi, som ligger etasjen over operasjon. 
Nåværende plassering av sengeområdet for kirurgi i 3.etasjen tilrettelegger for at det er 
kort vei til og fra operasjonsavdeling, intensiv og post operativ enhet, noe som er viktig for 
denne pasientgruppen. 
Vareflyt til sengeområdet foregår via sengeheis. Det vil kunne skje en krysning av vareflyt 
og pasientflyt ved benyttelse av samme heis. 
Ved hjertestans eller lignende trilles pasient til behandlingsrommet eller badet (i de 
etasjene som fremdeles har det). Det er hit akutt teamet kommer ved stansalarm.  
 

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Sengeområdet har dobbeltkorridor (unntak 5. etasje der det er enkelkorridor for medisinsk 
overvåkning og sengepost i 5 etasje) med god tilgang til støtterom og sengerom fra 
korridoren. Det er kjent at det tilbringes mye av personaltid for dokumentering og 
registrering av ulike opplysninger. Plassering av vaktrom/ekspedisjon skaper derfor mye 
gåing for ansatte i 3., 4. og 5. etasje. 
Det kan være mulig å tilpasse i en viss grad arealet i fløy H i 3., 4. og 5. etasje til framtidens 
sengeområder. Dagens løsning har en redusert evne til framtidig bruk uten større 
ombygginger. Det er ensengsrom med bad, desentraliserte arbeidsstasjoner og nærlager, 
som anbefales av Sykehusbygg HF. Ved å innføre dette konseptet vil det kreve omfattende 
ombygninger som vil redusere antall døgnplasser. Alle tosengsrom må omgjøres til 
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ensengsrom og firesengsrom endrer funksjon til støtterom for eksempel, pårørende rom, 
arbeidsrom for personalet, studenter, møterom eller omgjøres til to sengsrom.  
 

 

Gynekologi og føde 

Sengeområdet har enkelkorridorløsning hvor sengerommene er plassert på den ene 
siden av korridoren, og støtterommene på den andre, se figur. 

Sengeområdet har 9 sengerom, herav 2 har eget toalett og dusj. De 7 resterende 
rommene deler på 4 toaletter og 4 dusjer. 4 av de 7 av sengsrommene brukes som 
tosengsrom ved behov. Sengerommene brukes fleksibelt mellom gynekologiske og føde 
barsel pasienter. Det er 1 barnestue som brukes til undersøkelse av barn.   

 

Figur 17 D fløy sengeområde, prinsippskisse 
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 Fløy D-Føde/Barsel/Gyn 

Plassering i 
forhold til 
andre enheter 

Pasientene ankommer til sengeområdet via sengeheis eller personheis. Sengeområdet 
ligger nært fødestuer som er plassert i fløy C i samme etasje. Sengeområdet er plassert godt 
i forhold til andre funksjoner som sengeområdene samarbeider med. Dette kan begrunnes 
med kompakt bygningsmasse og at det er enkelt tilgang til heis i fløy H som knytter 
sammen intensiv, akuttmottak, bildediagnostikk, operasjon med sengeområdene i fløy H.  
 

Oversiktlighet  Ved inngangspartiet til sengeområdet er det plassert vaktrom og inntakskontor. 
Vaktrommet har to funksjoner: ekspedisjon og arbeidsstasjon for ansatte. Utforming og 
plassering av vaktrommet gir ikke god oversikt over sengeområdets korridor og 
sengerommene når ansatte befinner seg i vaktrommet.  
 
Løsning med en rett enkelt korridor gir god siktelinje for korridor i sengeområdet. 
Oversikten kan bli hindret nå traller og flyttbart utstyr er plassert i korridor pga. 
plassmangel. 
 

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Støtterommene som desinfeksjonsrom og lager er plassert hensiktsmessig i forhold til 
sengerommene og har kort gangavstand til dem. Medisinrommet ligger ved inngangspartiet 
til sengeområdet. Det er trolig ikke mye medisinering for denne pasientgruppen, men 
eksisterende plassering av medisinrommet kan skape mye gåing når det er pasienter som 
trenger mye medisin og som er plassert i de borteste sengerommene. 
Vaktrommets (arbeidsstasjon) plassering er ikke hensiktsmessig i forhold til sengerom, og 
kan skape mye gåing for ansatte. Dette rommet kunne vært plassert mer sentralt i 
sengeområdet.  
 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet 
på støtterom 

Sengeområdet har de viktigste støtterommene, men størrelsen er ikke optimal for alle. 
Eksempelvis er medisinrommet på 4,1 m2 ikke tilfredsstillende (for lite) med tanke på 
dagens og framtidig behov. Anbefaling i Standardromskatalogen for medisinrom er 12m2. 
 
Det er positivt at støtterommene som kontorer, personalrom, undersøkelsesrom og 
møte/oppholdsrom for personalet er integrert i sengeområdet. Noen av rommene brukes 
fleksibelt. For eksempel brukes kontor også til kortere møter. Møte/oppholdsrom på 25 m2 
er også et flerbruksrom som brukes til møter, rapport og spiserom for ansatte. God 
størrelse er en forutsetning for at rommet kan være flerbruksrom.  
Det mangler areal for konfidensielle samtaler via telefon og samtaler med pårørende og 
personale (en til en). Ifølge ansatte gjennomføres slike samtaler ofte på rent lagerrom.   
Eksisterende lager på 9,5 m2 er for lite (jmf. Standardromskatalogen) til forbruksvarer som 
skal oppbevares for dette sengeområdet, se bilde.   

 
Lager forbruksvarer D5 (Rent lager på plantegning).  
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Ved behov gjennomføres det samtale med pasient her for å ivareta taushetsplikt. 
Det er ingen oppholds-/spiserom for pasienter. Måltidene for pasienter gjennomføres på 
sengerommene. Anretningsrom har kjøkkenfunksjon, men der produseres det ikke mat 
(alle måltider blir kjørt opp i vogner fra kjøkken). I anretningsrommet er det oppbevaring 
tørrmat, kjøleskap, mikro og muligheter for å koke vann/kaffe. Det er satt opp kjøleskap og 
benk med enkel matservering i korridor, se bilde. 
 

 
På andre siden av korridoren ved vaktrommet er det et rom på 25 m2 som brukes for møter 
og rapporter. Dette rommet brukes kun av personalet. 
Fra desinfeksjonsrommet er det gjennomstikkskap til rent lager. Dette gir en løsning som 
skiller mellom rent og urent. Det er ikke utstyrslager i sengeområdet, og utstyr plasseres 
dermed i korridor og på rent lager.  
Avfallsrom ligger på samme plan og brukes for fløy C. Rommet ligger nært vertikale 
kommunikasjoner og dermed er plassert hensiktsmessig i forhold til avfallslogistikk.  
Sengeområdet med enkelt korridor løsning tilrettelegger for godt dagslys på rommene i 
sengeområdet. 
De fleste relevante støtterom er plassert langs den ene siden av korridoren, noe som betyr 
at det er relativ kort arbeidsflyt for personalet. Sengeområdet er ikke tilstrekkelig stort, 
grunnet mangel på ensengsrom, isolat, lagerplass og arealer for samarbeid mellom ansatte 
og undervisning.  
 

Sengerom og 
pasientbad 

Sengeområdet har 9 ensengsrom, herav 2 har eget toalett og dusj. De 7 resterende 
rommene deler på 4 toaletter og 4 dusjer. 4 av de 7 av ensengsrommene brukes som 
tosengsrom ved behov. Sengerommene brukes fleksibelt mellom gynekologiske og føde 
barsel pasienter. Det er 1 barnestue som brukes til undersøkelse av barn.   
Størrelsen på isolat og eksisterende ensengsrom er mindre enn Sykehusbygg anbefaler i 
Standardromskatalog (16m2). Den anbefalte størrelsen fra Arbeidstilsynet kan ikke ivaretas 
på tosengsrommene. Der har hver seng ca 8,35 m2. Dette er ikke tilstrekkelig når det er 
behov for å komme til med utstyr (infusjonspumper, heis, rullestol osv.).  Ifølge 
Arbeidstilsynet, for å ha gode arbeidsforhold bør det være 150-200 cm fri gulvplass på hver 
langside av sengen, 140 cm på enden av sengen og plass til seng 100x220 cm (til sammen 
10,2- 12,4 m2 per seng). 
Størrelsen på pasienttoalett og dusj oppfyller heller ikke anbefalinger fra Arbeidstilsynet og 
Sykehusbygg kunnskapsbank, og er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere. Utformingen av 
pasient WC og dusj er smal og avlang, og det er ikke mulighet for at mer enn en ansatt 
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hjelper pasienten. Det er også en utfordrende for rullestolbrukere å bruke rommet på en 
enkelt måte.  
Eksisterende løsning legger ikke godt til rette for pasients behov for privatliv, ro og hvile 
(grunnet mangel på ensengsrom, oppholds og spiserom som brukes kun av pasienter, og 
tilgang til uteområder). I tillegg skaper dagens tosengsrom utfordringer for å ivareta 
taushetsplikt. 

Smitte Sengeområdet har ikke egne isolat. Ved behov brukes isolat i fløy H.  
Det er 7 sengerom som deler 4 toaletter og 4 dusjer. Dette følger ikke anbefalingene fra 
Folkehelseinstituttets Isoleringsveilederen og Byggeveileder for smittevern, der man 
anbefaler ensengsrom med eget toalett og dusj. Dagens løsning vil skape utfordringer ved 
smitteutbrudd.  
Mangel på lager for utstyr medfører plassering av utstyr i korridor som kan vanskeliggjøre 
effektivt renhold. 
Sengevask foregår sentralt i underetasjen og det er sentralt lager for rene senger i 
underetasjen. 

Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

For pasientlogistikk brukes heisene som er plassert i området hvor alle fløyene krysses. 
Pasientene kan relativ lett ta seg til bildediagnostikk, operasjon, intensiv og akuttmottak. 
Vareflyt til sengeområdet foregår via sengeheis. Det vil kunne skje en krysning av vareflyt 
og pasientflyt ved benyttelse av samme heis. 
Transport av varer og avfall benytter gjerne «bakre korridor» for å unngå hovedkorridor 
ettersom hovedkorridoren er mer trafikkert (se figur 13). «Bakre korridor» brukes også 
mer til transport av pasient i seng til/fra operasjon, intensiv, bildediagnostikk, osv. 
Hovedkorridoren mest for besøkende, og gående pasienter.  
  
 

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Sengeområdet har enkelkorridor med god tilgang til støtterom og sengerom fra korridoren. 
Kravet til dokumentering er økende, og dette krever flere arbeidsstasjoner nært pasienter. 
Vaktrommet med arbeidsstasjoner ligger ikke sentralt ved sengerom. Dette medfører 
lengre gangavstand og mer tid.  
 
Det er ensengsrom med pasientnære arbeidsstasjoner og nærlager som anbefales av 
Sykehusbygg HF for framtidig sengeområder. Innføring av dette konseptet i fløy D vil 
redusere antall sengeplasser betydelig (ca. 9 ensengsrom). I tillegg er det funksjoner og 
støtterom i sengeområdene som savnes, som det heller ikke finnes areal til. 
 
Dagens løsning for pasientrom og støtterom er forsvarlig, men ikke optimal og avviker på 
mange områder fra det som står i dagens anbefalinger. Arealene kan også være egnet til 
poliklinisk virksomhet.   
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2.1.2 Poliklinikkområder Namsos 

Poliklinikkene i sykehuset er plassert i alle etasjer unntatt andre etasje. I 1. etasje er det 
poliklinikk i alle fløyene.  

 Fløy H Fløy C Fløy D Fløy F 

5 etasje  Sengeområder Medisinsk 
overvåkning 

Hjertesv. 
Kardiologisk 
poliklinikk 

Gynekologisk 
poliklinikk Sengeområder  

4 etasje  Sengeområder 
Øye- avdeling og 

operasjon 

Nevrologisk-, geriatrisk-, 
urodynamisk- og 

slagpoliklinikk 
Øye poliklinikk 

3 etasje  
Sengeområd

er 
Kreft 

poliklinikk 
ØNH- avdeling og 

operasjon 
Sengeområder ØNH poliklinikk 

2 etasje  
Operasjonsavdeling 

Intensivavdeling 
Sterilsentral 

Bilde  Bilde 
Operasjonsavdeli

ng 

1 etasje  
Fysio-

/ergoterapiavdeling 
Laboratorium 

Kirurgisk, 
ortopedisk, 

urologisk, sår 
poliklinikk 

Medisinsk 
poliklinikk 

Dialyse, 
koloskopi, gastro 

Figur 18 Plassering av funksjonsområder Namsos 

 

Figur 19 Poliklinikker i 1. etasje: Kirurgisk, medisinsk poliklinikk og dialyse  

Fløyene er funksjonelt knyttet sammen. Sentralt plassert er det 2 sengeheiser. Videre er 
det 2 personheiser i tilknytning til trapperommet. Heisene brukes for vertikal logistikk i 
hele bygningsmassen for de fire fløyene (H, C, D og F). Pasientene, ansatte og besøkende 
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kan relativ lett ta seg til poliklinikkene. Pasientene som skal til poliklinikk, har god 
tilgang til lab i 1.etasje og bildediagnostikk i 2.etasje.  

Pasienter som skal til poliklinikker, henvender seg i ekspedisjonen som er godt synlig 
fra hovedinngangen. Pasienter som skal til kirurgisk poliklinikk, skal benytte seg av 
selvinnsjekkingsautomater som er plassert i venteområdet ved hovedinngangen. 
Pasienter som skal til andre poliklinikker, venter i venteområder i tilknytning til de 
respektive poliklinikkene.  

Fysioterapipoliklinikk ligger i H Fløy i 1.etasje og er godt plassert i forhold til andre 
enheter og lett tilgjengelig for polikliniske pasienter.  

I fløy F 1.etasje er dialyse enhet, gastro- og koloskopi lokalisert. Det er 5 dialyseplasser 
totalt. Det er 1 undersøkelsesrom for gastroskopi og 1 for koloskopi. Det er enkelt å 
finne fram. 

I 3.etasje er ØNH poliklinikk lokalisert i Fløy C og F. Det er to operasjonsstuer for ØNH i 
fløy C. I fløy F er det 3 audiometrirom. 

 

Figur 20  ØNH poliklinikk med to operasjonsstuer, 3.etasje fløy C, Namsos 

I ett av firesengsrommene vist i figuren over er det etablert postoperativ oppvåkning. I 
tillegg er det også etablert venterom for dagkirurgiske pasienter (rom C354) og rom 
C355 er post.op.oppvåkning.  
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Figur 21 ØNH poliklinikk, 3. etasje fløy F 

Poliklinikk og operasjon for ØNH er samlokalisert på samme plan.  

Kreftpoliklinikken er plassert ved sengeheis i fløy H (3.etasje). Poliklinikken ligger vegg i 
vegg med kirurgisk sengeområde. Kreftpoliklinikken tar imot pasienter som trenger 
infusjonsbehandling. Poliklinikken ligger med noe avstand fra laboratoriemedisin. 

 

Figur 22 Kreftpoliklinikk, 3.etasje fløy H 

I 4. etasje fløy C og F er det øyepoliklinikk, i tillegg til 2 operasjonsstuer i fløy C. 
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Figur 23 Nevrologisk-, geriatrisk-, urodynamisk- og slagpoliklinikk, 4.etasje fløy D 

 

Figur 24 Øye poliklinikk med to operasjonsstuer, 4.etasje fløy C 
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Figur 25 Øyepoliklinikk, 4.etasje fløy F 

Poliklinikk for øyefag er samlokalisert med dagkirurgi for øye, noe som legger til rette 
for sambruk av ressurser. Det er enkel ankomst til poliklinikk via heis for pasienter.  

I 5.etasje (fløy C/D) er fødestuer, barsel og gynekologi samlet. Sengeområde og 
poliklinikk for gynekologi er samlokalisert.  

 

Figur 26 Gyn. pol., 5.etasje fløy C 

Dette tilrettelegger for samarbeid mellom enheter innenfor samme funksjon. Det er en 
utfordring at det er gjennomgangs trafikk i gyn. poliklinikk fordi pasienter trilles fra 
fødestue til sengeområdet via poliklinikk. 
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 Poliklinikk Namsos 

Plassering i 
forhold til 
andre enheter 

Stort sett er alle poliklinikkene plassert funksjonelt i forhold til andre enheter og hverandre. 
Dette kan begrunnes med kompakt bygningsmasse og at det er enkelt tilgang til heiser og 
trapp. Det er god tilgang til lab (1.etasje) og bildediagnostikk (2.etasje). Kort vei fra ankomst 
og registering i hovedekspedisjon til ventesone i poliklinikken. Det er greit oppmerket samt 
skiltet, og lett å finne frem for pasientene. 
Ifølge ansatte er det litt for åpent rundt automatene for ankomstregistering og det er 
vanskelig å overholde taushetsplikt og personvern i alle situasjoner. Blir fort fullt når det er 
mange som skal registrere seg samtidig. Dette ble ikke observert under befaringen, antagelig 
pga. korona situasjonen. 
Poliklinikkene som er mer generelle og som har størst aktivitet, medisinsk og kirurgisk 
poliklinikk, er plassert i 1.etasje. Dette gir god pasientflyt. Poliklinikkene som er 
fagspesifikke er plassert i etasjene over. De fleste fagspesifikke poliklinikkene er plassert i 
samme etasje som sengeområder med samme fag. Dette tilrettelegger for fleksibel bruk av 
fagpersonell.  
Samlokalisering av dialyse og gastroskopi/koloskopi i samme fløy (fløy F) er lite 
hensiktsmessig. Sambruk av enkelte rom (f.eks. medisinrom) mellom dialyse og gastro-
/koloskopi er en ulempe. Dette er pga. at medisinrommet er integrert i gastrolab og man må 
hente medisiner til dialyse før gastrolab begynner å ta inn pasienter. 
Kreftpoliklinikk er samlokalisert med sengeområder i 3.etasje og ligger dermed lenger unna 
hovedinngangen og laboratoriemedisin. 
Plassering av arealer til håndskadepoliklinikk (ved fysioterapi) er noe uheldig, fordi 
pasienter må gå gjennom hele fysioterapipoliklinikken og treningssalen for å komme til 
behandlingsrom. Dette kan virke forstyrrende for pasienter og ansatte som befinner seg i 
treningssalen.  
Gynekologisk poliklinikk er plassert i samme fløy som fødestuene. Det er kryssende trafikk 
av pasienter som skal til fødestuer og pasienter som skal til gyn.pol. Samlokaliseringen legger 
til rette for fleksibel bruk av fagpersonell. 

Oversiktlighet  Det er god oversikt i poliklinikker i første etasje. Pasienter til kirurgisk og medisinsk 
poliklinikk registrerer seg på selvinnsjekkingsautomat ved hovedinngangen. Arealet ved 
hovedinngangen er lys og oversiktlig. Kirurgisk poliklinikk benytter ventearealet ved 
hovedinngangen som er nær poliklinikken. Medisinsk poliklinikk har eget venteareal i 
poliklinikken. Fysioterapi og laboratoriemedisin (prøvetaking) har ventesoner nær 
funksjonsområdet og er godt synlig for ansatte. Dialyse og gastro-/koloskopi har 
venteområde i korridor i fløy F. Ventesone til gastro-/koloskopi er forholdsvis liten og fylles 
fort opp. Ansatte melder at det er mye trafikk av både personell og pasienter i korridoren 
utenfor dialysen/gastro og at korridoren daglig må brukes til observasjon av pasienter som 
har fått beroligende/sedasjon i forbindelse med undersøkelsen de har vært til. Det er også 
vanskelig og ivareta personvern og taushetsplikten. Dialyselokaler benyttes i tillegg til 
infusjonsbehandlinger på dager hvor det ikke kjøres dialysebehandling. Dialyse foregår på 
mandager, onsdager og fredager. 
 
Pasienter til dialyse henvender seg i ekspedisjonen. 
 
Det er god oversikt over venterom for ØNH poliklinikk fra ekspedisjon i 3. etasje. Ifølge 
ansatte er venterommet lite (11, 55 m2, Standardromskatalogen tilsier 2-30m2 areal for 
venteområder) derfor en del av pasienter sitter spredt i korridoren i F3 og C3, og dem er ikke 
synlig fra ekspedisjon.  
 
I 4. etasje er ekspedisjonen til øye poliklinikk plassert i fløy F. Det er god oversikt over 
poliklinikken i fløy F, men ikke i fløy C. Ifølge ansatte er ventesonen til poliklinikk i 4.etasje 
for liten i forhold til antall ventende og plasseringen av ekspedisjonen gjør at en del av 
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pasienter er ikke synlig fra ekspedisjonen. I 5.etasje er ekspedisjonen for gyn. poliklinikk 
plassert slik at pasientene som venter ikke er synlig. Ventesonen for gyn. er plassert i 
korridor i fløy H. 

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Avstand til de rommene som inngår i poliklinikker og brukes hyppigst er stort sett 
akseptabel. Dette skyldes at bygningskroppen er ganske kompakt og korridorene er derved 
ikke lange. Avstand fra ventearealer/områder er også akseptabel i poliklinikkene. Når det 
gjelder plassering av rom i forhold til hverandre i de ulike poliklinikkene, er rommene stort 
sett plassert i samsvar med interne pasientlogistikken i hver enkelt poliklinikk.  
 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet 
på støtterom 

Generelt er det for lite dedikert venteareal. Noen pasientgrupper benytter korridorer og 
annet trafikkareal som ventesone.  
Det rapporteres mangel på flere UB- og spesialrom i de fleste poliklinikkene på grunn av økt 
aktivitet de siste årene. Ifølge ansatte fra nevrologisk-, geriatrisk-, urodynamisk- og 
slagpoliklinikk har mangel på rom ført til forskyvning av program utover dagen. 
Område med dagbehandling for kreft og dialyse har for lite arealer i forhold til aktivitet. 
Korridoren i fløy F 1 etasje må brukes til observasjon av pasienter som har fått 
beroligende/sedasjon i forbindelse med undersøkelsen (gastro, koloskopi). Ansatte ved øye 
operasjon i C4 uttrykte også at romkapasiteten var «sprengt», og det gjennomføres derfor 
kveldspoliklinikk i perioder.  
Størrelsen på UB- rommene i første etasje er tilstrekkelig, bra utstyrt og med plass til både 
ansatte og pasienter. EKG-rommene brukes også til inneliggende pasienter i seng. Det er for 
liten plass til å trille inn en seng, og knapt med plass for pasienter i rullestol. Dette er fordi 
EKG rom er 12,2 m2, noe som er mindre enn anbefalingen i for UB- rom i 
Standardromskatalogen.  
UB- rommene som er 15 m2 og større, er funksjonelle. UB- rommene som er mindre enn 15 
m2 er mindre funksjonelle. Eksempelvis er UB- rommene i gynekologisk poliklinikk (5.etasje) 
litt over 13 m2, noe som vurderes lite for å utføre gynekologisk ultralyd. Ultralydapparat er 
arealkrevende.  
Ca. 66% av alle UB- rom er mer enn 15 m2 og ca. 34% er mindre enn 14 m2 (spesialrom som 
skopi, dialyse og andre er ikke tatt inn i denne beregningen). Standardromskatalogen 
anbefaler UB- rom på 16 m2, noe som betyr at mer enn 1/3 del av alle UB- rommene i 
poliklinikk er mindre enn det som er anbefalt. Noen UB- rom er større enn 15 m2, men 
avlange, noe som reduserer funksjonaliteten til rommene, eksempelvis i fløy D i 1.etasje. I 
tillegg har noen UB- rom et forrom som hindrer framkommelighet med seng eller båre, for 
eksempel i poliklinikk i 4.etasje. Ansatte formidler også at dørene på enkelte rom i 
poliklinikk er for smale til at det går an å få inn seng. 
Det ble nevnt at dører inn til UB- rom ikke er tilstrekkelig lydtette, og at dette kan skape 
utfordringer med tanke på å ivareta taushetsplikt.  
Enkelte spesialrom kunne vært noe større enn de er i dag, for eksempel audiometrirommene 
i 3. etasje ved ØNH poliklinikk i fløy F er små. Dialyserommene på 22,7 m2 er for små (3 
plasser, anbefaling i Standardromskatalogen er 10 m2 per dagplass), spesielt hvis det skjer 
noe akutt (f.eks. hjertestans). Utstyret skaper også mye varme, og om sommeren kan det bli 
svært varmt i rommet. 
Det er 4 dagkirurgiske operasjonsstuer,2 brukes til ØNH operasjoner og 2 til øyeoperasjoner. 
Den ene operasjonsstuen på ØNH er for liten (knapt 20 m2, anbefaling i 
Standardromskatalogen er fra 40 m2 til 65 m2. I de fleste nye prosjekter ligger arealet på 50 
m2.  
Det er også mangel på spesialrom. Ifølge ansatte har øye poliklinikk nok ressurser, men ikke 
nok rom. I det ene UB-rommet i øye poliklinikk foregår 3 typer undersøkelser. Dette kan 
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skape samtidighetskonflikter. Øye poliklinikk har også spesielt utstyr som ikke er fleksibelt 
og flyttbart.  
Mangel på spesialrom melder også ansatte fra nevrologisk poliklinikk. 
Ifølge ansatte er antall kontor- og arbeidsplasser for få. Dette gjelder også møtearealer, 
kontorer for LIS leger, fagutvikling og undervisning, og egnede arbeidsplasser for 
kontoransatte. I C4 var det også uttrykt mangel på egnet pauserom/møterom. 
De fleste poliklinikkene har mangel på rom/arbeidsplasser hvor det kan tas konfidensielle 
samtaler over telefon. Eksempelvis i kirurgisk poliklinikk benytter de ansatte lager til 
telefonsamtaler.  
Enkelte rom for ansatte har ikke dagslys, eksempelvis hvilerom for ansatte i 4 etasje i D fløy, 
arbeidsrom for sykepleiere ved dialyseenhet i 1.etasje i F fløy, og kontor i 3. etasje fløy C og 
sykepleiekontor på dialysen.  
Generelt ble det uttrykt utfordringer i forhold til arealbehov og inneklima. Arealbehovet ble 
uttrykt i både form av for få, og for små rom. Blant annet hadde treningssalen til fysioterapi 
begrensning i antall treningstimer grunnet at ventilasjonen ikke var tilstrekkelig. 
Størrelsen på støtterom som desinfeksjonsrom og medisinrom avviker mange steder fra det 
som anbefales i Standardromskatalog, men behovet er varierende i ulike poliklinikker og 
ifølge ansatte, flere steder fungerer det med små medisinrom eller desinfeksjonsrom.  
De fleste relevante og mest brukte støtterom i poliklinikk er plassert hensiktsmessig, noe 
som gir god arbeidsflyt med korte avstander for personalet.  
Kreftpoliklinikk har store arealutfordringer. Det mangler ulike romtyper og arealer som 
pasienttoalett, venteområde, medisinrom, lager for forbruksvarer og medisinsk teknisk 
utstyr, arbeidsplasser for ansatte og store nok behandlingsrom. Behandlingsrom på 31 m2 er 
ikke tilstrekkelig for antall plasser på rommet. Standardromskatalogen tilsier fra 8-16m2 per 
plass, avhengig inventar: senger, bårer, behandlingsstoler og hvilestoler og annet utstyr. I 
tillegg mangler det pasientkjøkken, samtalerom, venteareal, og arbeidsplasser for ansatte. 
Kreftpoliklinikken er trang og ikke tilrettelagt for kreftpasienter og deres behov.  
Det er mangel på WC for ansatte og pasienter i flere poliklinikker.  
Det er mangel på plass til utstyr. I de fleste av poliklinikkene er det plassert utstyr i korridor. 
I tillegg er det i noen poliklinikker tatt i bruk andre typer rom til lagring av utstyr, 
eksempelvis bad.  

  
Grunnet mangel på garderobeplasser i felles garderobeområde for sykehuset er det noen 
poliklinikker som bruker rom i poliklinikken til garderobe. I tillegg er det garderobeskap i 
korridor i noen av poliklinikkene, se garderobeskap i korridor i D4. 
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Kardiologisk poliklinikk deler areal med medisinsk overvåking og sengepostene i 5. etasje. 
Hjertesviktpoliklinikken har kontor på «baksiden» i 5 etasje. Hjertesviktpoliklinikken deler 
kontor med avdelingsleder ved Medisin H5C.  Det er ingen venterom for pasienter som skal 
til hjertesviktpoliklinikken. Rommene ligger hensiktsmessig til i forhold til samarbeidende 
enheter med tanke på ressurser, kompetanse og utstyr.  

Smitte De fleste UB- rom har mulighet for håndhygiene (vask). 
Det er mangel på andre typer rom som ivaretar hygiene/smitte. For eksempel på ØNH 
operasjon i 3.etasje er det ingen rom hvor ansatte kan skifte til operasjonsklær. Dette gjøres i 
dag på et kott lokalisert like utenfor operasjonsavsnittet i C4. 
Generelt sett trenger lokalene til poliklinikk en oppgradering. Dette vil forbedre rengjøring. 

Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

For pasientlogistikk brukes heisene som er plassert i området hvor alle fløyene krysses. 
Pasientene kan relativt lett ta seg til poliklinikkene, prøvetaking og bildediagnostikk.  
Ansatte påpeker at det er marginale venteromsforhold for geriatri, slag og nevro med 
kryssende trafikk med øye poliklinikk og øye operasjon. Kryssende trafikk i 5.etasje i 
ventesone, pediatrisk poliklinikk og hjertesviktpoliklinikk. 
 
Transport av varer og avfall benytter gjerne «bakre korridor» for å unngå hovedkorridor 
ettersom hovedkorridoren er mer trafikkert (se figur 13). «Bakre korridor» brukes også mer 
til transport av pasient i seng til/fra operasjon, intensiv, bildediagnostikk, osv. 
Hovedkorridoren mest for besøkende, og gående pasienter.  
Det er aktiv vareforsyning i poliklinikkene og ifølge ansatte fungerer det bra. Ledere forteller 
at det er utfordringer i forhold til lagerplass, både for forbruksvarer og utstyr i noen 
poliklinikker. Eksempelvis er det i poliklinikk for Øye operasjon (etasje 4, fløy C) tatt i bruk 
et toalett som lagerrom for forbruksvarer og utstyr, se bilde. 
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Poliklinikkene i F1 og poliklinikken i 4.etasje opplever at det er mye trafikk i korridoren 
utenfor poliklinikken fordi ventesone i 4. etasje ligger mellom korridor H, C od D fløy.  

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Alle poliklinikker har enkelkorridor med god tilgang til UB- rom, spesialrom og støtterom fra 
korridoren.  
Det er mangel på flere UB- rom allerede i dag, og dette kan skape samtidighetskonflikter. Ved 
økt poliklinisk aktivitet (og dette er en trend) vil det kunne bli enda større 
kapasitetsutfordringer enn det er i dag. I tillegg er det mangel på ventearealer, særlig i 4.og 
5.etasje. Flere poliklinikker og dagområder har stort behov for oppgradering, for eksempel 
dialyseenheten, hjertesvikt- og kardiologiskpoliklinikk og kreftpoliklinikk. 
Ved økt areal i sykehuset kan man ved rokade utvide poliklinikkarealet i noe av arealet som i 
dag benyttes til sengeområder. Eksempelvis er muligheten for ensengsrom med bad i fløy D 
utfordrende, men arealet kan omdisponeres til poliklinikker. Fløyene C, D og F har 
enkeltkorridor og byggets dybde og plassering av vinduer kan brukes/tilpasses til poliklinisk 
virksomhet, men det vil være behov for oppgradering av arealer. I tillegg kan det vurderes 
hvordan romkapasiteten utnyttes og hvilke rom som eventuelt kan brukes på tvers av 
fagområder. 
Det å samlokalisere ØNH polikliniske operasjonsstuer med resterende operasjonsavdeling 
kan være en fordel. En samling av operasjonsstuer gir fordeler med tanke på støtterom til 
operasjon, samt bruk av personell. For øyeoperasjoner er det lite sambruk av personell, og 
det er ikke nødvendigvis gevinst av samlokalisering med resten av operasjon.   
 

 

2.1.3 Tunge funksjoner Namsos 

Akuttmottak 
 Akuttmottak Namsos 

Plassering i 
forhold til andre 

enheter 

Plassert i underetasjen og ikke i tilknytting til de funksjonene akuttmottak har et naturlig 
samarbeid med. For eksempel: bilde, laboratoriemedisin, intensiv, operasjon og 
poliklinikk. Lab.er plassert 1 etasje over Akuttmottak med intern trapp mellom. 
Plassering kan medføre at det brukes mye tid til og fra disse funksjonene. Bilde og 
laboratoriemedisin brukes ofte i akuttmottak.  
AMK-areal er samlokalisert med akuttmottak og personell har vakter på begge 
funksjoner. 

Oversiktlighet  Akuttstuene og mottaksrom (UB- rom) er ikke godt synlig fra ekspedisjon/vaktrom. 
Eksisterende utforming tilrettelegger ikke for god oversikt over pasienter og det er ikke 
god siktelinje mellom ansatte.  
Venterommet er ikke synlig fra ekspedisjon/vaktrom. 

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Støtterom var hensiktsmessig plassert i forhold til mesteparten av mottaksrommene og 
akuttstuene. Plassering av AMK i akuttmottaket gjør at det er noe lengre avstand fra det 
ene mottaksrommet til de nødvendige støtterommene.  
Kontor med 4 arbeidsplasser for LIS leger ligger i annen korridor (ved siden av 
sengevask) og rommet er på en måte adskilt fra resten av akuttmottaket. Dette rommet er 
uten vindu. 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet på 
støtterom 

Ifølge ansatte har akuttstuene tilfredsstillende størrelse. Akuttstue 1 er på 28m2 og 
akuttstue 2 er på 38 m2. Anbefaling i Standardromskatalogen er på 40 m2, men det er 
antall 
personer i samtidighet som vil være én faktor som utløser arealkrav til rommet. 
Akuttstue 2 har takhengt røntgen. Både 1 og 2 er funksjonelle. Det er også 3 mottaksrom 
og alle er over 20 m2. To av dem har en noe uhensiktsmessig avlang form.  
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Mangel på rom: Ingen fasiliteter for psykiatriske pasienter, ingen observasjonsplasser, 
triagerom, eller rom for pårørende. Ifølge ansatte er det begrenset plass for 
administrativt arbeid, for få arbeidsplasser og pauserommet er lite. Det er også mangel på 
plass til lagring av forbruksvarer og utstyr (noe av utstyr står i gangen, åpent lager 
korridor og lagring på WC). For lite desinfeksjonsrom (5,26m2, mens anbefaling i 
Standardromskatalogen er 12 m2). Det er også mangel på sluse (vindfang) ved ambulanse 
inngang. Dette gir utfordring for temperaturregulering. 
I tilbygg knyttet til akuttmottaket er det 3 konsultasjonsrom som står tomme etter at 
legevakten flyttet ut (på befaringstidspunktet var disse rommene tomme).   
Det er for få WC til pasienter og ett WC benyttes som utstyrslager. 
Det er ikke tilrettelagt for CBRNE. 
Det er ikke tilrettelagt for mors i akuttmottaket. 

Smitte Akuttmottaket har ingen egen inngang til pasienter med mistanke om smitte. Det er 
heller ikke mottaksrom for pasienter med smitte. Akuttstue 1 har et tilhørende 
desinfeksjonsrom som brukes av hele akuttmottaket. Ingen mottaksrom har tilknytting til 
WC.  

Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

For gående pasienter er det venteareal nært knyttet til ekspedisjon.  
Ingen observasjons plasser. Triagering, undersøkelser og observasjon foregår på 
mottaksrom. Lab. benytter intern rømningstrapp ned til AM og tar prøver ved behov. 
Personell har egen inngang til akuttmottaket. Det er et kontorfellesskap som er plassert 
lite hensiktsmessig. Det skaper lange avstander til resten av akuttmottaket. 
Aktiv vareforsyning.  
Medisiner bestilles digitalt ved hjelp av et system som heter Delta. Sykepleierne henter 
selv medisiner på apoteket og plasserer dem i skap (apotek ligger i samme korridor ved 
heisene).  
Avdelingen bestiller selv tøy og legger på tøy lager. Servicemedarbeidere transporterer 
tøy til avdeling. 
Avfall transporteres forbi nisje med forbruksvarer.  

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Akuttmottaket har behov for flere mottaksrom, isolat og nærhet til observasjons senger 
(finnes ikke i dag), bilde og laboratoriemedisin. Mulighet for oversikt over ansatte og 
pasienter burde forbedres slik at ansatte kan se hverandre bedre og tilkalle hjelp på en 
enkel måte. Det er også viktig at ansatte har god oversikt over pasientene. Dagens 
akuttmottak er lite egnet til framtidens akuttmottak uten utvidelse for de arealene som 
mangler i dag. 

Laboratorium 
 Laboratorier (lab.) Namsos 1. etasje 

Plassering i 
forhold til andre 

enheter 

Bra plassering i forhold til poliklinikk, lett tilgjengelig for de fleste polikliniske pasienter, 
og hovedinngang. Lab.er plassert 1 etasje over akuttmottak med intern trapp mellom.  

Oversiktlighet  Venteareal til Lab.er på 11 m2 og kan være for trangt i perioder. Venteareal er nært 
knyttet til ekspedisjon til Lab. Det er nesten ingen gangavstand mellom ventesone og 
prøvetaking, noe som er bra for pasienter.  
Det er et åpent areal med små analysemaskiner ved inngangspartiet til Lab. Dette 
oppleves som en bra løsning for de ansatte. Resten av Lab. rom er plassert langs 
enkeltkorridor og man har god oversikt over korridoren.  

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Det er en kompakt liten Lab. med korte gangavstander. Rom er godt plassert i forhold til 
hverandre.  
 

Rom: størrelse, 
bruk og 

Det er nok areal til de funksjonene Lab. har i dag, men det kan bli trangt hvis nye 
maskiner innføres eller Lab. funksjonene utvides. I prøvefordeling er det lite benkeareal.   
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funksjonalitet på 
støtterom 

Ekspedisjon og noen enkelte kontorarealer er uten dagslys og vindu. Noen kontorer 
hadde støyproblemer fra nærliggende rom. Det er lite arealer for oppbevaring av 
personlig eiendeler for ansatte og lite garderobeplass (Standardromskatalog anbefaler 
0,9 m2 per person inkludert WC og dusj, håndvask, oppbevaring av private tøy og 
eiendeler, samt og av og påkledning). 
Kunne vært mer plass for oppbevaring av varer (står noe ved inngangspartiet). 
Ved tilfelle av eksponering for kjemikalier er det mulighet for øyeskyll (øyevask flaske i 
korridor) og dusj (i personalgarderobe i avdelingen). 
Testrom er tilgjengelig. 
Noe trangt på enkelte rom ved blodbanken. 
Eget venteareal og inngang for blodgivere. Dette ventearealet er plassert i et vindfang og 
kunne vært større.  

Smitte Ikke vurdert. 
Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Bra plassering i forhold til poliklinikk, lett tilgjengelig for de fleste polikliniske pasienter, 
og fra hovedinngang. 
Uheldig pasientlogistikk mellom 2 prøvetakingsrom (man må gå gjennom rom 1 til å 
komme til rom 2). Det benyttes skjermgardin for å slippe inn pasient til neste 
prøvetakingsrommet. 
Pasienter til blodtapping har egen inngang. Ingen rørpost. 
Laboratoriepersonalet går til sengeposter for prøvetakingsrunder. 
Mottak av varer og prøver til laboratoriet. skjer rett på innsiden av Lab. inngang. 

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Generelt sett er Lab. tilfredsstillende egnet til de funksjonene og tjenester den leverer, 
men framtidig utvidelse (nye store anlegg for analyser, nye maskinerer) er ikke mulig i 
eksisterende lokaler. 

 

Bildediagnostikk 
 Bildediagnostikk Namsos, 2. etasje 
Plassering i 
forhold til andre 
enheter 

Bildediagnostikk er plassert i 2.etasje i C og D fløy lett tilgjengelig for polikliniske 
pasienter (de fleste via trapp og heis), men ligger ikke i tilknytting til akuttmottaket som 
er anbefaling fra Konseptprogram akuttmottak og retningslinjene fra European Society of 
Intensive Care Medicine Anbefalingene fra konseptprogram tilsier at det skal være 
umiddelbar nærhet til akuttmottak, og nærhet til operasjonsstuer, bildediagnostikk, 
røntgen og intervensjonstuer. I tillegg skal det være lett tilgjengelig funksjonene som 
apotek, laboratoriet, fysioterapi, blod transfusjon og teknisk støtte35. Inneliggende 
pasienter benytter heis som ligger sentralt i bygget. 

Oversiktlighet  Arealene på bildediagnostikk er oversiktlige. Ventesone er plassert ved ekspedisjon og 
pasientene i venterom er godt synlig for ansatte som jobber i ekspedisjonen (glass i vegg i 
ekspedisjon).  Det er også en ventesone knyttet til CT og MR og som fungerer. 

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Rommene er plassert hensiktsmessig i forhold til hverandre.  
Korte avstander. 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet på 
støtterom 

Ansatte opplever at det er få granskningsplasser til leger. Kan være lite plass på 
manøverrom med tanke på opplæring. 
Få pasient-WC. Ingen HCWC. Pasienten må passere desinfeksjonsrom for å komme på WC 
i C fløy.  

 
35 Valentin, A., Ferdinande, P., & Improvement, E. W. G. o. Q. (2011). Recommendations on basic requirements for intensive care 
units: structural and organizational aspects. Intensive Care Med, 37(10), 1575-1587. doi:10.1007/s00134-011-2300-7 
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Lab 1 (akutt) har noe trang døråpning (slitasje på dørkanter). Trangt ved inntransport av 
traume- og slag pasienter. CT rommet er noe mindre enn Standardromskatalogen 
anbefaler (anbefalt 40 m2, eksisterende 34,5 m2). 
Lab 1 har plass til seng.  
Trangt på omkledningsrom for mammografi. Det er ikke plass til å komme inn med 
rullestol eller rullator. 
I forrom til CT får man ikke inn seng. 
MR lab er mindre enn Standardromskatalogen anbefaler, men har god og sikker 
pasientflyt (anbefalt 40 m2, eksisterende er 30 m2).  
Lite plass til undervisning.  
Lagerrom er stort (på 24,7 m2, Standardromskatalogen tilsier 20m2) og bra og fungerer 
godt. 
Få og små kontorarbeidsplasser.  
 

Smitte Mangler mulighet for håndvask til pasienter og pårørende i fellesareal.   
Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Det er flere ventesoner for pasienter, en for RTG og en for CT og MR. Pasienter som skal 
til mammografi har en egen liten ventesone. Ventesonene fungerer akseptabelt.  
Varelogistikk skjer ved hjelp av den heiskapasiteten sykehuset har.  
Bildediagnostikk er lett tilgjengelig for polikliniske pasienter via trapp og heis. Pasienter 
fra akuttmottaket og inneliggende pasienter benytter heis som ligger sentralt i bygget. 

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Dagens arealer for bildediagnostikk fungerer på et akseptabelt nivå (noe trangt er det 
enkelte steder, men det fungerer). Det er ikke areal internt til utvidelse.   

 

Intensiv  
 Intensiv Fløy H Namsos 

Plassering i 
forhold til andre 

enheter 

God plassering i forhold til operasjon (vegg i vegg). Intensiv er plassert ved siden av 
oppvåkning. Ved bruk av sengeheis er det god tilgang fra sengeområdene i etasjene over. 
Ansatte uttrykker at medisinsk overvåking er dårlig plassert i forhold til intensiv. 
Akuttpasienter kommer med sengeheis fra akuttmottaket. Heisen kan overstyres med 
kort (av noen funksjoner). 

Oversiktlighet  God oversikt fra arbeidsstasjon som er sentralplassert. Rommene er plassert nært 
arbeidsstasjon og det er mulighet for visuell kontakt (gjennom vindu), mellom 
arbeidsstasjon og pasient.  

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Avdelingen er kompakt, og det er korte avstander til de fleste rommene.  
Pasient WC er plassert i inngangspartiet til avdelingen. Ansatte forteller at seng blir 
stående til hinder for transport inn/ut av avdelingen. 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet på 
støtterom 

Det er lite lagerplass til utstyr og forbruksmateriell. Det er et lagerrom på 23,2 m2, der det 
oppbevares både utstyr og forbruksvarer. Standardromskatalogen tilsier 20m2 for 
utstyrslager. 
For få arbeidsplasser. 
Avd. spl. har kontor i et gammelt bøttekott uten dagslys.  
Seksjonsleder har kontor uten dagslys. 
Lite kjøkken (dagens kjøkken er på 5,5,m2, Standardromskatalogen tilsier minst 15m2.). 
Det er 2 tosengsrom. Rommene er små for 2 intensivpasienter. Størrelsen på disse 
tomannsrommene er mindre enn det anbefales i Standardromskatalogen (ensengsrom på 
25 m2). Utfordrende i forhold til taushetsplikt.  
Ingen ensengsrom (unntatt isolat). 
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Isolat er mindre enn anbefalingene. 
Ansatte opplever at det er lav takhøyde, noe som kan være hindring for takhengt utstyr. 
Det er mange snubletråder i gulvet for ansatte, og vanskelig å bevege seg rundt 
pasientseng ved akutte hendelser. 
Liten plass til avfall og urent utstyr (rommet er på 9,7m2, anbefaling i 
Standardromskatalogen er 12m2). I tillegg er det ingen egnet lagermulighet for utstyr, noe 
som medfører at mye utstyr lagres i korridor. 
Det er ingen pårørende rom. Det mangler rom for vaktskifte og møter. 
Det er kun ett toalett for personalet. Det er kun ett toalett (HC-WC) for pasienter. 

Smitte Det er 1 kontaktisolat.  
Det mangler luftsmitteisolat. 
 

Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Intensiv og oppvåkning har felles inngang, alt av pasienttransport, varetransport og avfall 
går via samme inngangen.  
Akuttpasienter kommer med prioritert heis fra akuttmottaket. 
 

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

God plassering i sykehuset, men begrenset funksjonalitet pga. mangel på rom og areal.  
Pasientrommene er for små. Det anbefales i Standardromskatalogen ensengsrom på 
25m2. Framtidig utvidelse er ikke mulig pga. arealmangel ved funksjonene som ligger 
nært (operasjon, oppvåkning). Omplassering av rom innfor funksjonen kan bli krevende 
pga. manglende areal.  
Dårlig luft i avdelingen. Spesielt varmt om sommeren. 
 

 

Oppvåkning (pre og post kirurgi) 
 Oppvåkning, pre og post kir, Fløy H Namsos 
Plassering i forhold 

til andre enheter 
Oppvåkning er plassert ved siden av intensiv på samme plan med operasjon i H fløy. 
Godt plassert i forhold til operasjon og intensiv.  

Oversiktlighet  Avdelingen består av en sal (177,54 m2) med 11 plasser, som omfatter dagkirurgisk 
enhet (for kir., ortopedi og gyn.) og oppvåkning. Plasser er adskilt med forheng. Inne på 
salen er det en arbeidsstasjon, utstyrs- traller og et medisinhjørne. God oversikt over 
pasienter og ansatte. Samtidig skaper den åpne salen utfordringer i å overholde 
taushetsplikt.  

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Salen er utformet slik at nødvendig utstyr og medisiner er i nærheten.  
Det er et HC-WC i nærheten av salen. Pasient WC er plassert i inngangspartiet til 
avdelingen. Ansatte uttrykker at noen senger er til hinder for transport inn/ut av 
avdelingen. 
Støtterom deles med intensiv (de fleste støtterom ligger innenfor døren til intensiv). 
Anretningskjøkken er plassert nært oppvåkning. 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet på 
støtterom 

Ingen plass til ventende pårørende eller dagkirurgiske pasienter. Ikke mulighet for 
isolering av operasjonspasient. Mangler samtalerom og behandlings- og 
forberedelsesrom. Dette skaper utfordringer i forhold til taushetsplikt. 
Eksisterende pasient-WC er ikke tilrettelagt for pasienter som trenger assistanse og 
rullestol. Der er kun ett WC for pasienter. 
Det er ikke eget rom for medisiner og utstyr (alt er i salen i skap og på traller). 
Det er dårlig tilrettelagt for pasienter som har behov for følgepersonell (barn, pasienter 
med nedsatt funksjonsevne mm.). 

Smitte Ingen mulighet for isolering av pre- og post operativ smittepasient innen arealet for 
oppvåkning. 

Logistikk: 
pasientflyt, 

Ankomst via heis eller trapp. 
Dagkirurgiske pasienter venter i venteområde i F2 før de blir hentet inn til oppvåkning 
som også brukes preoperativt.  
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personalflyt og 
generell flyt 

En dag i måneden utføres det øyeoperasjoner i full narkose i 4 etasje. Disse pasienter 
trilles ned til oppvåkning i 2.etasje da øye ikke har egen oppvåkning i 4.etasje.  
ØNH pasienter blir preoperativt vurdert i ØNH poliklinikken. ØNH dagkirurgiske 
pasienter har et venterom (rom 54) som er også tilrettelagt for barn. ØNH Dagkirurgiske 
pasienter opereres i operasjonsstue i fløy C og overvåkes postoperativt i fløy C rom 55 
før hjemreise.  
Generelt god pasientflyt mellomoperasjon og oppvåkning. 
Vareleveranser via sengeheis. 
 

Områdets egnethet 
til nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Funksjonsområdet er ikke godt egnet til dagens funksjon. Dette skyldes mangel på flere 
viktige rom som isolat, rom for samtaler, og rom for pårørende. Plassering i forhold til 
andre funksjoner er god. Det er ingen mulighet for utvidelse innenfor avdelingens areal.  

 

Operasjon 
 Operasjon 2. etasje Fløy H og F Namsos 
Plassering i forhold 

til andre enheter 
Godt plassert i forhold til avdelinger som operasjon samarbeider med. Ligger vegg i vegg 
med sterilsentral, intensiv og oppvåkning. 

Oversiktlighet  God oversikt over operasjonsavdelingens 3 operasjonsstuer i fløy H. 
I tillegg ligger det 3 operasjonsstuer i fløy F adskilt fra resten av avdelingen. Spredt 
lokasjon av operasjonsstuer medfører utfordringer for helhetlig oversikt.  

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Støtterom og operasjonsstuer i avdelingen fløy H er plassert godt i forhold til arbeids- og 
pasientflyt.  
Fløy F og H har små og få støtterom (observert under befaring). 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet på 
støtterom 

Operasjonsstuene er mindre enn det anbefales i dag (Standardromskatalogen tilsier 
50m2).  
Operasjonsstuene i fløy H har hver sine forberedelsesrom og avslutningsrom. 
Forberedelsesrommet brukes som forgang og lager til operasjonsstuen. Avslutningsrom 
brukes til urent gods.  
Operasjonsstuene er generelt utformet. En av stuene brukes primært til bløtdelskirurgi 
og akutt sectio. Mye tung medisinsk teknisk utstyr må trilles inn og ut av stuene grunnet 
arealmangel til lagring av utstyret på stuer. 
Avdelingen har de støtterommene de har behov for, men rommene er for få og for små. 
For eksempel opplever ansatte at garderobene både for menn og kvinner er små og de 
savner også større oppholdsrom for ansatte og areal for lagerfunksjoner. Ansatte melder 
at det å overholde avstand i garderoben under pandemien har vært en utfordring. 
Det er mangel på enkelte støtterom for de 2 operasjonsstuene i F fløy.  
Den tredje stuen er en skiftestue som benyttes til tannbehandling og lager. 
Noen arbeidsplasser er uten vindu og dagslys. Arbeidsplasser i bakre korridor i fløy H er 
et åpent areal med mye støy.  

Smitte Det kan være krevende å rengjøre/vaske gulvflater pga. mye flyttbart utstyr som står 
over alt i korridorer. Ansatte uttrykker at det er dårlige dusjfasiliteter i 
operasjonsavdelingens areal, og at det gir dårlige hygienevilkår ved smitte og 
kontaminasjon med blod. 

Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Bra logistikk mellom sterilsentral og operasjon. Bra pasientlogistikk til og fra 
avdelingene. God adkomst med sengeheis fra sengeområdene i etasjene over. 
God logistikk innenfor operasjonsavdelingen (pasienter, varer, sterile forbruksvarer 
osv.), men det hadde vært en fordel at alle stuene var samlet i ett område. Dette ville gitt 
bedre logistikk, pasientflyt og personallogistikk generelt i hele funksjonsområdet (blant 
annet unngå at sectio-utstyret trilles fram og tilbake).  
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God plassering av garderober. 
Områdets egnethet 
til nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Operasjonsavdelingen (Fløy H og F) er i dag spredd på forskjellige lokasjoner, og det er 
ikke tilgjengelig areal for å samle avdelingen. Operasjonsområdet i fløy H har de 
støtterommene de trenger, men de er for få og for små, for eksempel det er mangel på 
plass til utstyr og forbruksvarer. Ved behov for økt kapasitet og/eller mer utstyr vil 
operasjonsområdet være lite egnet.  

 

 

Fødestuer 
 Fødestuer 5. etasje Fløy C Namsos 
Plassering i forhold 

til andre enheter 
Plassert på samme etasje som sengeområde for barsel/gynekologi og poliklinikk. 
Praktisk i forhold til personell (leger). Ved akutte sectio må pasienten kjøres til 2.etasje 
operasjon. 

Oversiktlighet  Arealene er oversiktlige. 
Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Avstand til støtterom er akseptabel. 
Ett asfyksi rom betjener 2 fødestuer.  
En del forbruksvarer og utstyr oppbevares i åpne nisjer (uten dør) i korridor rett utenfor 
fødestuer. 
 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet på 
støtterom 

Fødestuene er på 25m2 og i henhold til Standardromskatalogen. 
Det er lite areal til utstyrslager (utstyr står i korridor, Standardromskatalogen tilsier 
20m2). Ifølge ansatte er eksisterende garderoberom er for små. Standardromskatalogen 
tilsier 0,9 m2 per person som inkluderer WC og dusj, håndvask, oppbevaring av private 
tøy og eiendeler, samt og av og påkledning. 
Det er ikke nok plass til pårørende eller tilrettelagt venteområde ved mottak føde. 
Ikke dedikert vaktrom, pauserom til personalet. 

Smitte Ingen spesiell tilrettelegging. 
Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Pasientene må trilles gjennom gynekologisk poliklinikk for å komme til fødestuer eller 
observasjon. Kryssende trafikk. Asfyksi rommet ligger ved siden av fødestuene, og dårlig 
nyfødt må fraktes fra fødestue, ut i korridor og inn på asfyksirommet.  
Ved behov for akuttsectio er det akuttfunksjon på den ene sengeheisen. 
 

Områdets egnethet 
til nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Egnet område til dagens funksjon, men plassering er ikke optimal. Det mangler 
støtterom.  
Mulighet for utvidelse av areal, men på bekostning av annen funksjon. 
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Medisinsk overvåkning 
 

 Fløy H 5. etasje medisinsk overvåkning 
 

Plassering i 
forhold til 
andre enheter 

Sengeområdet for medisinsk overvåkning er plassert i fløy H i 5.etasje. Området er godt 
plassert i forhold til andre funksjoner som sengeområdene samarbeider med.  

Oversiktlighet  Vaktrom (arbeidsstasjon) er plassert i korridor og har åpen løsning, noe gir god oversikt 
over sengeområdet og ensengsrommene. Oversikt over isolater fra korridor er dermed 
dårligere pga. forrom. 

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Det er sambruk av støtterom som for eksempel desinfeksjonsrom og lager mm. med 
sengepost i 5. etasje. Støtterommene er plassert hensiktsmessig i forhold til sengerommene 
med kort gangavstand til de fleste av dem.  
  
I 5.etasje er det et medisinrom inne i vaktrommet i sengeenheten, og et låst medisinskap i 
tilknytning til medisinsk overvåking.  
 
Avstanden fra de fleste sengerommene til støtterom er akseptabel, grunnen kompakt 
avdeling. Noen ansatte opplever at det er langt unna fra medisinsk overvåkning 5. etasje til 
intensivavdelingen. Disse enhetene er en naturlig samarbeidspartner i tillegg til medisinske 
sengepostene H5C/H5/H4 og akuttmottaket. Men noen ansatte opplever at medisinsk 
overvåkning ligger i dag hensiktsmessig plassert i forhold til samarbeidende enheter. 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet 
på støtterom 

Sengeområdet har de fleste støtterommene som er vanlig i sengeområder, men det er 
plassmangel for eget medisinrom og lagerrom, samt WC, pauserom og 
rapportrom/møterom. Rapportene og pausen foregår ved arbeidsstasjon (skopesentralen). 
Ansatte opplever at det er trangt rund arbeidsstasjonen.  
 
 Det er desinfeksjonsrom på 12,5 m2. Dette er tilstrekkelig (jmf. Standardromskatalogen) 
for å opprettholde prinsipp med ren og uren sone innfor desinfeksjonsrom.  
Det er tekstillager på 8,7 m2 og rent lager på 9,5 m2. Begge lagerrom er mindre enn dagens 
anbefaling (Standardromskatalogen anbefaler 12m2). Basert på datainnhenting fra befaring 
er det knapt med lagerplass for denne type lager. 
 

Sengerom og 
pasientbad 

Størrelsen på isolat og eksisterende ensengsrom er mindre enn Sykehusbygg anbefaler, dvs. 
Standardromskatalog tilsier (16m2).  
 
Størrelsen på pasienttoalett og dusj i tilknytting til isolater tilsvarer ikke anbefalinger fra 
Arbeidstilsynet og Standardromskatalogen. Disse er på 3 m2 og det er ikke plass til rullestol 
eller mulighet for ansatte til å assistere pasient ved behov.  
 
Det er 4 ensengsrom uten egne pasientbad. 

Smitte Byggeveileder for smittevern anbefaler 4 kontaktsmitteisolater per 28 senger der det er 
kombinasjon ensengsrom og flersengsrom og 1 kontaktsmitteisolat per 28 senger i 
sengeområder med ensengsrom med tilhørende bad. Samlet sett har sengeområdene ikke 
tilstrekkelig antall isolat.  
Størrelsen på isolatene (12,5 m2) er også litt små. Det anbefales at ensengsrommene er ikke 
mindre enn 16m2. Dette gjelder også isolat. Bad som er tilknyttet isolat er for små og følger 
ikke anbefalingene fra Arbeidstilsynet og Standardromskatalogen.  
Sengevask foregår sentralt i underetasjen og det er sentralt lager for rene senger i 
underetasjen. 
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Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Person- og sengeheiser er plassert sentralt i bygget. Pasienter, ansatte og besøkende kan 
relativ lett ta seg til sengeområder, bildediagnostikk, operasjon, intensiv og akuttmottak 
(med heis). Den ene sengeheisen kan reserveres ved akutte tilfeller av leger i vakt og akutt 
team som har tilgang.  
Vareflyt til sengeområdet foregår via sengeheis. Det vil kunne skje en krysning av vareflyt 
og pasientflyt ved benyttelse av samme heis. 
Det er kryssende trafikk i 5 etasje i ventesone.  

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Dagens løsning har en redusert evne til framtidig bruk uten større ombygginger.  

 

 

Vedlegg 3 

3. Befaringsnotater Sykehuset Levanger 

Vedlegg 3 oppsummerer befaringer gjennomført på Sykehuset Levanger i tidsperiode 
30. september-1.oktober og 20.-21. oktober i 2020. 

3.1 Gjennomgang av funksjonsområder 

I dette kapittelet presenteres resultater fra befaringer i Levanger inndelt i 
funksjonsområder. I tillegg presenteres heiser i forkant av befaringsnotatene ved hjelp 
av en figur (se figur 27) med tilhørende tabell (tabell 30).  

Illustrasjonen for heiser viser oversikt over de ulike byggene og markering av heiser 
(plan U1). For å indikere heisene i illustrasjonen er det markert røde sirkler med en hvit 
H. Illustrasjonen ble laget som forberedende materiale til befaringen i Levanger, og det 
er noen andre markeringer på plantegningen som kan ses bort fra. Som det også 
fremkommer i tabellen er det ikke egen akuttheis eller heis som kan reserveres for 
akutte transporter ved behov. Til akuttransport i heis benyttes sengeheiser som også 
benyttes for person- og varelogistikk.  
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Tabell 30 Oversikt over heiser, Levanger 

Fløy Antall 
heiser 

Etasje Kommentarer 

Fløy M 1  U1 til 2 Heis ved vestibyle. Personheis (ikke seng).  
Fløy A 1  U1 til 5 Heis mot fløy M. Transport til og fra sterilsentral (sterilt og 

urent, kryssende trafikk). Ansatte og pasienter. Det kan være 
høy belastning i perioder. 

Fløy A 2  U1 til 5 Heiser mot fløy C. Sengeheiser, benyttes til akutt-, person- og 
varetransport. Det er ikke egen akuttheis eller heis som kan 
reserveres for akutte transporter ved behov. 

Fløy C  2 U1 til 5 Heiser mot fløy A. Sengeheiser, benyttes til akutt-, person- og 
varetransport. Det er ikke egen akuttheis eller heis som kan 
reserveres for akutte transporter ved behov. 

Fløy D 2  U1 til 5 Ikke i bruk. Heiser mot fløy A og C. Personheis. 
Fløy I 2  U1 til 5 Heiser mot fløy G. Sengeheis. 
Fløy E 1 U1 til 1 Ikke tatt med i befaring. Heis for kjøkken. 
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Figur 27 Oversikt over de ulike byggene (Levanger, plan U1) og markering av heiser (rød sirkel, hvit H) 
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3.1.1 Sengeområder Levanger 

Ortopedi 
I 3. etasje ligger sengeområdet for ortopedi i fløy D og I, med til sammen 24 senger.  

Kort beskrivelse av sengerommene i fløy D: 

 Ett enerom med tilhørende WC/dusj 
 To tosengsrom med tilhørende WC/dusj som deles med et tresengsrom 
 To tresengsrom med tilhørende WC/dusj som deles med et tosengsrom 

Kort beskrivelse av sengerommene i fløy I: 

 To ensengsrom som deler ett WC og en dusj 
 Ett ensengsrom med eget WC/dusj  
 To tosengsrom med tilhørende WC/dusj som deles med et tresengsrom 
 To tresengsrom med tilhørende WC/dusj som deles med et tosengsrom 

 

 

Figur 28 D og I fløy, Sengeområdene 
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 3.etasje, ortopedi fløy D og I 
Plassering i 
forhold til 
andre enheter 

Sengeområdet i fløy D og I er plassert på samme plan med kirurgisk sengeområde i fløy 
A. Plassering tilrettelegger for god utnyttelse av personalet.  
Det er god forbindelse til avdelinger som sengeområdet har nærhetsbehov til via heis 
(operasjon, intensiv og overvåking, akuttmottak, laboratoriemedisin, bildediagnostikk). 

Oversiktlighet  
 

Både fløy D og I har enkeltkorridorer med sengerom og støtterom på begge sider av 
korridor.  
Arbeidsstasjon er plassert slik at kun korridor i fløy I er synlig.  
Dersom D og I fløy ses i sammenheng skaper dette en L-form av korridoren, som hindrer 
oversikt over hele sengeområdet fra korridor.   
Korridorene hver for seg er ellers rette (uten vinkler), og legger til rette for god oversikt 
i korridor.   

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Grunnet kompakt bygg er det ikke lange avstander mellom rom som brukes hyppigst. 
Unntaket kan være avstand til kjøkkenet fra pasientrom i fløy D rom 318, eller fra rom 
309, 315 i fløy I til desinfeksjonsrom eller medisinrom.  
Desinfeksjonsrom og medisinrom er plassert hensiktsmessig med tanke på sambruk 
mellom fløyene.  
 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet  

Desinfeksjonsrommet skal ombygges og få 2-romsløsning.  
Medisinrommet (11,6 m2) er nesten i samsvar med anbefalinger i 
Standardromskatalogen (12 m2).  
Sengeområdet har kjøkken (13,3m2) i fløy I som betjener begge fløyene. Ifølge ansatte er 
størrelsen på kjøkkenet tilfredsstillende. Anbefalingen for kjøkken i sengeområde er 
20m2, men arealet er også avhengig av matkonseptet (jmf. Standardromskatalogen).  
Det er ingen spiserom for pasienter i fløy I. Måltidene for pasienter gjennomføres på 
sengerommene (usikker om oppholdsrom brukes til dette). Det er et stort oppholdsrom 
(29 m2, Standardromskatalogen anbefalinger er på 20 m2) for pasienter i fløy I. Dette 
brukes som daglig stue og som venteområde for utskrevne pasienter.  
Undersøkelsesrommet (17 m2) ved inngangspartiet til fløy D brukes til preoperativ 
poliklinikk, fagutvikling og undervisning. Rommet fungerer og er tilrettelagt for flere 
funksjoner (ansattes erfaring). 
Vaktrommet ligger i fløy I og er på 45 m2, med et integrert visittrom på 6,7 m2.  
Lite lagerareal for forbruksvarer og utstyr. Dette medfører at utstyr står i korridor 
(observert under befaring). Et tidligere lagerrom har blitt omgjort til garderobe og WC 
for ansatte (ekstravakter).  
Antall personal-WC er ikke tilstrekkelig. 
 

Sengerom og 
pasientbad 

Tresengsrommene er på noe over 25 m2 i fløy I og 32 m2 i fløy D. Ensengsrommene på 
fløy I er mellom 10,7-10,9 m2. I Fløy D er ensengsrommet på 13,2 m2. Ensengsrommene 
er mindre enn Standardromskatalogens anbefalinger (16m2 for ensengsrom). Ifølge 
Arbeidstilsynet, for å ha gode arbeidsforhold bør det være 150-200 cm fri gulvplass på 
hver langside av sengen, 140 cm på enden av sengen og plass til seng 100x220 cm (til 
sammen 10,2- 12,4 m2 per seng). Tresengsrom i fløy I på 25,8 m2, gir mindre areal per 
seng enn anbefalinger fra Arbeidstilsynet. Tresengsrom i fløy D på 32,1 m2, gir 10,7 m2 
per seng. 
På tosengsrommene må man flytte på den ytterste sengen for å få ut den innerste. Dette 
er ikke funksjonelt. Areal per seng på tosengsrommene er også mindre enn anbefalingen 
fra Arbeidstilsynet. 
 
Pasientbadene (WC + dusj) som er i tilknyttet tresengsrommene og tosengsrommene på 
ca. 6 m2. Det er inngang til disse fra begge rom.   
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WC og dusj tilknyttet to ensengsrom er mellom 2,5- 3,2 m2, som er for lite hvis pasienten 
trenger assistanse fra ansatte (jmf. Standardromskatalog, anbefaling er 5m2 og 
Arbeidstilsynet36). 
Nisjeløsning (forrom) er ikke optimal for sengetransport til og fra pasientrom grunnet at 
man må passere to dører med seng. 

Smitte Ingen isolat. Anbefaling ved en løsning der noen ensengsrom har eget bad og andre er 
flersengsrom som deler bad, er fire kontaktsmitteisolat per 28 senger (jmf. Byggveileder 
for smittevern). Sambruk av bad og WC kan være utfordring mht. smittevern. 
Desinfeksjonsrommet skal bygges om til en mer funksjonell tilfredsstillende løsning med 
ren og uren sone.  

Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
varelogistikk 

Det er aktiv forsyning av forbruksvarer til alle sengeposter.  
Legemidler bestilles elektronisk i Delta. Ansatte fra sykehusapoteket leverer og 
plasserer på medisinrom. 
Mat på brett kommer i vogn fra kjøkkenet via sengeheis.  
 

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Lokalene i fløy D og I har potensiale for å være fremtidens sengeområder etter 
ombygging og innføring av ensengsrom og tosengsrom med desentraliserte 
arbeidsstasjoner og nærlager, men dette vil medføre reduksjon av dagens kapasitet. 
Dagens løsning for pasientrom og støtterom er forsvarlig, men ikke optimal, og avviker 
fra det som står i dagens anbefalinger. Behov for oppgradering, slitne arealer. Det er 
også dårlig luft. 

 

Kirurgi 
I 3. etasje ligger sengeområdene i fløy A, D og I for kirurgiske og ortopediske pasienter. 

Fløy A er delt inn i kirurgi 1 og kirurgi 3. Kir. 1 har gastropasienter og kir. 3 har urologi, 
brystkreft, struma og infeksjon. Kort beskrivelse av sengerommene: 

 17 tosengsrom (herav 6 tosengsrom med en løsning hvor 4 pasienter deler ett 
WC og ett bad) 

 2 isolat 
 6 ensengsrom med eget bad 
 2 ensengsrom som deler ett WC og en dusj 

 3.etasje, Fløy A 
 

Plassering i 
forhold til 
andre enheter 

I 3. etasje er det sengeområder for kirurgi (fløy A) og ortopedi (fløy D og I). En slik 
plassering tilrettelegger for god utnyttelse av personalet. 
Det er god forbindelse til avdelinger som sengeområdet har nærhetsbehov til via heis 
(operasjon, intensiv og overvåking, akuttmottak, laboratorie, bildediagnostikk). 

Oversiktlighet  Det er dobbeltkorridor i fløy A med støtterom plassert i midtsonen. Støtterommene er 
felles for kir. 1 og kir. 3. Midtsonen har en form med flere vinkler som hindrer god oversikt 
over korridorer fra arbeidsstasjon. I tillegg er inngangen til rommene i en slags forrom, noe 
som hindrer god oversikt inn til pasientrom fra korridor:  
 

 
36 Arbeidstilsynet pasientbad må ha nok plass til både pasient, ansatte og nødvendige tekniske hjelpemidler, for eksempel rullestol 
og pasientløfter. Gulvareal skal være på minst 240x245 cm. Dette sikrer 90 cm fri plass på hver side av toalettskålen og 150 cm 
snuareal for rullestol. https://www.arbeidstilsynet.no/tema/utforming-av-arbeidsplassen/arbeidsmiljo-i-helseinstitusjoner/ 
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Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Støtterommene er plassert i midtsonen og de sambrukes av kir. 1 og kir. 3. Det er kort 
avstand til de fleste støtterommene, men noe lenger for sengerommene som er plassert 
mot fløy M. Stort sett er støtterommene plassert hensiktsmessig i forhold til arbeidsflyten. 
Unntaket er medisinrommet som er plassert ved siden av vaktrom til kir. 3, som skaper noe 
lange avstander for kir. 1.  

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet 
på støtterom 

Størrelse, utforming og innredning av flere støtterom er en utfordring. 
Det er to desinfeksjonsrom, plassert i hver sin ende av fløy A. Det som er plassert nærmest 
fløy M har anbefalt størrelse (12m2), og har gjennomstikkskap til rent lager, noe som 
fungerer godt. Det andre desinfeksjonsrommet er ikke funksjonelt egnet pga. vanskelig 
tilgang til rommet (gjennom urent gods) og innredningen på rommet tilfredsstiller ikke 
krav til ren og uren sone til tross for stort nok gulvareal på 19m2 (anbefalt størrelse 12m2). 
Desinfeksjonsrommet skal bygges om og skal få en 2-romsløsning.  
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Medisinrommets størrelse er i samsvar med anbefalinger, men det er det kun ett 
medisinrom. Anbefalingene37 tilsier at man burde ha ett medisinrom pr 16-20 pasienter. I 
fløy A betjener medisinrommet 41 pasienter, og det er derfor ikke i samsvar med 
anbefalingene. I tillegg viser evidensen at i tilfeller hvor medisinrom ligger langt unna 
pasientrom, øker risikoen for feilmedisinering38. 
  
Sengeområdets kjøkken er 8,5m2, og ligger i midtsonen. Kjøkkenet er lite i forhold til 
sengeområdets størrelse og antall pasienter. Anbefalingen for kjøkkenet i sengeområdet er 
20m2 (jmf. Standardromskatalogen), men dette er også avhengig av matkonseptet. 
Kveldsmat smøres i sengeområdet, og grunnet lite arbeidsplass på kjøkkenet brukes også 
korridoren.   
Det er ingen oppholds-/spiserom for pasienter. Måltidene for pasienter gjennomføres på 
sengerommene. Det finnes dagligstue i midtsonen på enden av fløy A, men dette området 
brukes også som venteareal, dermed er ikke egnet til oppholds-/spiserom for pasienter.  
På grunn av lite lagerareal for utstyr står utstyr i korridor (observert under befaring).  
Det mangler rom for samtale med pårørende, og i dag gjennomføres samtaler på 
personalrom. 
Vaktrommene er på litt over 11 m2. Arealet oppleves for lite i perioder (mangel på 
arbeidsplasser). Det er tatt i bruk ett pasientrom som arbeidsrom for ansatte, noe som 
kompenserer mangel på arbeidsplasser.  
Utforming av vaktrommet legger heller ikke til rette for god oversikt over korridorer 
direkte fra arbeidsplass.  
Antall isolat er ikke tilstrekkelig (jmf. Byggveileder for smittevern).  
Det er flere fagområder plassert i fløy A og dette medfører at previsitter deles og foregår på 
4 lokasjoner. Det er ønskelig å ha mer areal for tverrfaglig samarbeid (previsitter). 
Det er få antall WC for ansatte. 

Sengerom og 
pasientbad 

Ensengsrommene er mellom 11-15 m2. Tosengsrommene er noe over 19 m2. Dette er 
mindre enn anbefalingen i Standardromskatalog (ensengsrom 16m2) og anbefalingen fra 
Arbeidstilsynet39. Utformingen ved inngang til noen av sengerommene har en nisje eller 
forrom med søyle. Dette hindrer god passasje med seng, i tillegg til at det hindrer oversikt.   
 
På kir. 1 er det WC og dusj i tilknytning til de fleste sengerommene. Størrelsen varierer, 
men de fleste har en størrelse som er mindre enn anbefalingene fra 
Standardromskatalogen og Arbeidstilsynet tilsier.   

 
37 Norske Sykehusfarmasøyters Forening. (2020). Anbefalinger ved planlegging av nytt medisinrom. Norske Sykehusfarmasøyters 
Forening. Som et minimum anbefales 12 kvm for avdelinger med 16-20 sengeplasser. 
38 Chalmers Tekniska Högskola Centrum för vårdens arkitektur «Den goda vårdavdelningen», 2011, side 17 
39 Anbefaling fra Arbeidstilsynet: For å ha gode arbeidsforhold bør det være 150-200 cm fri gulvplass på hver langside av sengen, 
140 cm på enden av sengen og plass til seng 100x220 cm 
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I tillegg er det flere tosengsrom som deler ett WC og en dusj, hver litt over 2 m2. dette er 
også mindre enn mindre enn anbefalingene fra Standardromskatalogen (5 m2) og 
Arbeidstilsynet tilsier40. Disse er plassert i tilknytning til inngangen av sengerommene.  
Sengerommene som ligger mot fløy M har eget bad med dusj og WC. Størrelsen på disse er 
4-5 m2 og det samsvarer med anbefalingene. 

Smitte For få isolat. Anbefaling ved en løsning der noen ensengsrom har eget bad og andre 
flersengsrom som deler bad, er fire kontaktsmitteisolat per 28 senger41. Deling av WC og 
bad mellom flere pasienter er uheldig ved smitteutbrudd og anbefales ikke. 

Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

 
Det er aktiv forsyning av forbruksvarer til alle sengeposter.  
Legemidler bestilles elektronisk i Delta. Ansatte fra sykehusapoteket leverer og plasserer i 
medisinrom. 
Mat på brett kommer i vogn fra kjøkkenet via sengeheis.  
 

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Sengeområdet har behov for flere isolat og mer støtteareal som lagerfunksjon, medisinrom, 
større kjøkken, flere arbeidsplasser, samtalerom, møte/pauserom. I tillegg er det dårlig 
oversikt i avdelingen.  
Sengerommene som ligger mot fløy M er godt tilrettelagt for funksjonen. Resten av 
sengeområdet avviker noe fra anbefalingene. Dagens anbefaling tilsier ensengsrom med 
egne bad. 
Sengeområdet kan utvides på bekostning av andre nærliggende funksjoner. 
Sengeområdet har potensiale til å innføre ensengsrom, desentraliserte arbeidsstasjoner og 
nærlager. Dette vil medføre reduksjon av dagens kapasitet.  
Sengeområdet har behov for oppgradering (slitne vegger, gulv osv.) 
Det er også dårlig luft.  

 

 

 

Medisin 
Det er til sammen 59 senger i fløy A, D og I. Disse sengene er fordelt på 4 seksjoner med 
8 fagområder. Det er ca. 90% ø-hjelp.  Medisin i fløy A har noen av de samme 
utfordringer som kirurgi i fløy A 3 etasje. 

 
40 Arbeidstilsynet: pasientbad må ha nok plass til både pasient, ansatte og nødvendige tekniske hjelpemidler, for eksempel rullestol 
og pasientløfter. Gulvareal skal være på minst 240x245 cm. Dette sikrer 90 cm fri plass på hver side av toalettskålen og 150 cm 
snuareal for rullestol. https://www.arbeidstilsynet.no/tema/utforming-av-arbeidsplassen/arbeidsmiljo-i-helseinstitusjoner/ 
41 Byggveileder for smittevern 
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 4.etasje medisin, fløy A 
Plassering i 
forhold til 

andre enheter 

Sengeområder i fløy A er plassert på samme plan med medisinske sengeområder i fløy D 
og I. En slik plassering tilrettelegger for god utnytelse av personalet.   
Det er god forbindelse til avdelinger som sengeområdet har nærhetsbehov til via heis 
(intensiv og overvåkning, medisinsk overvåkning (MOA), operasjon, akuttmottak, 
laboratoriemedisin, bildediagnostikk). 

Oversiktlighet  Det er dobbeltkorridor i fløy A med støtterom plassert i midtsonen. Støtterommene er 
felles for fagområdene. Midtsonen har en form med flere vinkler som hindrer god oversikt 
over korridorer fra arbeidsstasjon. I tillegg er inngangen til rommene i en slags nisje eller 
forrom, noe som hindrer god oversikt inntil pasientrom fra korridor. 

 
Nattevakten benytter kontor/hvilerom A453 for å ha oversikt over korridor. Dette 
rommet har 2 dører. Ved å holde dørene oppe kan en se rett ut i korridor. 

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Støtterommene er plassert i midtsonen av A fløy og sambrukes mellom fagområdene.  
Det er kort avstand til de fleste støtterommene, men noe lenger for sengerommene som er 
plassert mot fløy M. Stort sett er støtterommene plassert hensiktsmessig i forhold til 
arbeidsflyten. Unntaket er medisinrommet som er plassert i det ene fagområdet, som 
skaper noe lenger avstand for noen av de andre fagområdene. 
Et av sengerommene som er plassert mot fløy M er tatt i bruk som arbeidsrom (previsitter, 
dokumentering). Vaktrommet i samme område har 3 arbeidsplasser. Det gir nærhet til 
sengerommene.  

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet 
på støtterom 

Størrelse, utforming og innredning av flere støtterom er en utfordring. 
Det er to desinfeksjonsrom, plassert i hver sin ende av fløy A. Det som er plassert nærmest 
fløy M har anbefalt størrelse (12m2), og har gjennomstikkskap til rent lager, noe som 
fungerer godt. Det andre desinfeksjonsrommet er ikke funksjonelt egnet pga. vanskelig 
tilgang til rommet (gjennom urent gods) og innredningen på rommet tilfredsstiller ikke 
krav til ren og uren sone til tross for stort nok gulvareal på 18,9m2 (anbefalt størrelse 12 
m2). 
Desinfeksjonsrommet skal bygges om og skal få en 2-romsløsning.  
 
Medisinrommets størrelse er i samsvar med anbefalinger, men det er kun ett medisinrom. 
Anbefalingene tilsier at man burde ha ett medisinrom pr 16-20 pasienter. I fløy A betjener 
medisinrommet ca. 40 pasienter, og det er derfor ikke i samsvar med anbefalingene. Ifølge 
ansatte kan medisinrommet være varmt i perioder. 
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Det er ingen oppholds-/spiserom for pasienter. Måltidene for pasienter gjennomføres på 
sengerommene. 
Kjøkkenet er 8,5m2, og ligger i midtsonen. Kjøkkenet er for lite i forhold til. sengeområdets 
størrelse og antall pasienter. I Standardromskatalogen er det anbefalt 15-20 m2 for 
kjøkken i døgnområder (størrelsen er avhengig av matkonseptet). Kveldsmat smøres i 
sengeområdet, og grunnet lite arbeidsplass på kjøkkenet brukes også korridoren.   
På grunn av lite lagerareal for utstyr står utstyr i korridor.  
Det mangler rom for samtale med pårørende, og i dag gjennomføres samtaler på 
personalrom.  
 
Vaktrommene er på 11-12m2. Arealet oppleves for lite i perioder (mangel på 
arbeidsplasser). Det er tatt i bruk ett pasientrom som arbeidsrom for ansatte, noe som 
kompenserer mangel på arbeidsplasser. 
Utforming av vaktrommene legger ikke til rette for god oversikt over korridorer direkte 
fra arbeidsplass.  
Det er ikke tilstrekkelig med antall isolat (jmf. Byggveileder for smittevern).  
Det er flere fagområder plassert i fløy A og dette medfører at previsitter deles og foregår 
på flere lokasjoner. Det er ønskelig å ha mer areal for tverrfaglig samarbeid (previsitter).  
Ifølge ansatte mangler det rom for medarbeidersamtaler og andre konfidensielle samtaler 
med personalet.  
Det er få antall WC for ansatte. 

Sengerom og 
pasientbad 

Ensengsrommene er mellom 11-15 m2. Tosengsrommene er noe over 19 m2. Utformingen 
ved inngang til noen av sengerommene har en nisje/forrom med søyle. Dette hindrer god 
passasje med seng, i tillegg til at det hindrer oversikt. Ensengsrommene er mindre enn 
anbefaling i Standardromskatalogen (16m2) og tosengsrom har noe mindre areal per seng 
en anbefaling fra Arbeidstilsynet tilsier. 
 
Størrelse på WC og dusj varierer, men de fleste har en størrelse som er mindre enn 
anbefalingene tilsier (jmf. Standardromskatalogen).   
I tillegg er det flere tosengsrom som deler ett WC og en dusj, hver litt over 2 m2. Disse er 
plassert i tilknytning til inngangen av sengerommene. Sengerommene som ligger mot fløy 
M har eget bad med dusj og WC. Størrelsen på disse er 4-5 m2 og det samsvarer med 
anbefalingene. 

Smitte For få isolat. Det anbefales ved en blandet løsning der noen ensengsrom har eget bad og 
andre flersengsrom deler ett bad, er det behov for fire kontaktsmitteisolat per 28 senger42. 
Deling av WC og bad mellom flere pasienter er uheldig ved smitteutbrudd og anbefales 
ikke. 

Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Det er aktiv forsyning av forbruksvarer til alle sengeposter.  
Legemidler bestilles elektronisk i Delta. Ansatte fra sykehusapoteket leverer og plasserer i 
medisinrom. 
Mat på brett kommer i vogn fra kjøkkenet via sengeheis.  
 

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Sengeområdet har behov for flere isolat og mer støtteareal som lagerfunksjon, 
medisinrom, større kjøkken, flere arbeidsplasser, samtalerom, møte/pauserom. I tillegg er 
det dårlig oversikt i avdelingen.  
Sengerommene som ligger mot fløy M er godt tilrettelagt for funksjonen. Resten av 
sengeområdet avviker på flere områder fra dagens anbefalinger. Dagens anbefaling tilsier 
ensengsrom med egne bad (jmf. Byggveileder for smittevern, Sykehusbygg 
kunnskapsbank). 
Sengeområdet kan utvides på bekostning av andre nærliggende funksjoner. 
Sengeområdet har potensiale til å innføre ensengsrom, desentraliserte arbeidsstasjoner og 
nærlager. Dette vil medføre til reduksjon av dagens kapasitet.  

 
42 Byggveileder for smittevern 
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Sengeområdet har også behov for oppgradering (slitne vegger, gulv osv.) 
Det er også dårlig luft. 

 

Medisin (nyre og hjerte) 
I fløy D er det sengeområde for hjerte, og i fløy I er det sengeområde for nyre. Det er 
fleksibel bruk av sengerommene mellom fagområdene. Sengeområdet har noen av det 
samme utfordringer som ortopedisk sengeområde i 3. etasje i fløy D og I.  

Kort beskrivelse av sengeområdet i fløy D: 

 To ensengsrom 
 Tre tosengsrom 
 Ett firesengsrom 

Kort beskrivelse av sengeområdet i fløy I: 

 Tre ensengsrom 
 To tosengsrom 
 To tresengsrom  
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Figur 29 D og I fløy, sengeområdene i medisin 

 4.etasje medisin, Fløy D og fløy I 
Plassering i 
forhold til andre 
enheter 

Sengeområder for fagområdene hjertemedisin og nyre er plassert på samme plan med 
andre medisinske senger i fløy A.  
Det er god forbindelse til de fleste avdelinger som sengeområdet har nærhetsbehov til via 
heis (MOA43, intensiv og oppvåkning, operasjon og overvåking, akuttmottak, 
laboratoriemedisin, bildediagnostikk). 
Det er lang avstand til dialyse som ligger i fløy M i U1.  

Oversiktlighet  Både fløy D og I har enkeltkorridorer med sengerom og støtterom på begge sider av 
korridor.  
Arbeidsstasjon er plassert slik at kun korridor i fløy I er synlig.  
Dersom D og I fløy ses i sammenheng skaper dette en L-form av korridoren som hindrer 
oversikt over hele sengeområdet fra korridor.   
Korridorene hver for seg er ellers rette (uten vinkler), som legger til rette for god oversikt i 
korridor.   

Avstand og 
hensiktsmessig 

Grunnet kompakt bygg er det ikke lange avstander mellom rom som brukes hyppigst. 
Unntaket kan være avstand til kjøkkenet fra noen pasientrom i fløy D rom noe eksempel 

 
43 Medisinsk overvåkning 
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plassering av 
støtterom 

rom 419. Desinfeksjonsrom og medisinrom er plassert hensiktsmessig med tanke på 
sambruk mellom fløyene.  
I tillegg er det to vaktrom, ett i hver fløy, som korter ned avstand til sengerommene. 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet på 
støtterom 

Desinfeksjonsrommet skal ombygges og få 2-romsløsning.  
 
Medisinrommet (9,6 m2) er mindre enn anbefalt og er uten avtrekk og har dårlig luft. Det er 
integrert i arbeidsstasjon i fløy I. Dette kan være uheldig med tanke på støy i arbeidsstasjon 
kan virke forstyrrende.  
 
Sengeområdet har kjøkken (13,2m2) i fløy I som betjener begge fløyene. Ifølge ansatte er 
størrelsen på kjøkkenet tilfredsstillende. Anbefalingen for kjøkken i sengeområde er 20m2, 
men arealet er også avhengig av matkonseptet (jmf. Standardromskatalogen). 
 
Det er et bad på 12,8 m2 som brukes som pasientrom under perioder med høy belasting på 
sengerommene. 
 
Vaktrommet i fløy I er stort nok (41,2 m2), med flere arbeidsplasser. I fløy D er det ett 
vaktrom på 11m2 som også brukes til previsitter. 
 
Det er ett undersøkelsesrom på 17,7 m2 i fløy D som også brukes som lager og previsittrom. 
Det mangler lagerplass for utstyr og forbruksvarer.  
 
Det mangler rom for samtaler med pårørende.  
 
Det er ingen oppholds-/spiserom for pasienter. Måltidene for pasienter gjennomføres på 
sengerommene. Det er et oppholdsrom (16,8 m2) for pasienter i fløy I. Dette rommet kan 
pasientene benytte som daglig stue, men ulempen er at det er et møterom (visitt rom) som 
ligger bak stuen. Dvs. ansatte må gjennom stuen for å komme til visittrom. 
 
Få WC for ansatte. 
 
Nisjeløsning er ikke optimal for sengetransport til og fra pasientrom grunnet at man må 
passere to dører med seng (fløy D). 
 

Sengerom og 
pasientbad 

I fløy D er ensengsrommene på 13-15m2, tosengsrommene på 16-22m2, og 
firesengsrommet på 35 m2. I fløy I er det 3 ensengsrom på 10m2 og 2 tosengsrom på 15-
16m2, og 1 tresengsrom på 25m2. Størrelsen på rommene samsvarer ikke med dagens 
anbefaling (jmf. Standardromskatalogen og Arbeidstilsynet). Ifølge ansatte fungerer 
ensengsrommene på 13m2 greit selv om de avviker fra anbefalingen. Flersengsrom kan 
påvirke trivsel blant pasienter i negativ retning (ikke ro og fred, snorking fra medpasienter, 
dårlig søvn). I tillegg skaper flersengsrommene utfordring i forhold til taushetsplikt. På 
tosengsrommene må man flytte på den ytterste sengen for å få ut den innerste. Dette er 
ikke funksjonelt. 
 
Alle sengerom har WC, og flere har dusj. De fleste pasientene deler WC og dusj med andre 
pasienter. Det er varierende størrelse på WC og dusj. De minste er mellom 2,6-3,1m2, som 
er for lite hvis pasienten trenger assistanse fra ansatte. Størrelsen på WC og dusj avviker 
fra anbefalingene i Standartromskatalogen (5m2) og Arbeidstilsynet44. 

Smitte Ingen isolat. Det anbefales ved en blandet løsning der noen ensengsrom har eget bad og 
andre flersengsrom som deler ett bad, er det behov for fire kontaktsmitteisolat per 28 

 
44 Arbeidstilsynet pasientbad må ha nok plass til både pasient, ansatte og nødvendige tekniske hjelpemidler, for eksempel rullestol 
og pasientløfter. Gulvareal skal være på minst 240x245 cm. Dette sikrer 90 cm fri plass på hver side av toalettskålen og 150 cm 
snuareal for rullestol. https://www.arbeidstilsynet.no/tema/utforming-av-arbeidsplassen/arbeidsmiljo-i-helseinstitusjoner/ 
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senger (jmf. Byggveileder for smittevern). Deling av WC og dusj mellom flere pasienter er 
uheldig ved smitteutbrudd og anbefales ikke. 

Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Det er aktiv forsyning av forbruksvarer til alle sengeposter.  
Legemidler bestilles elektronisk i Delta. Ansatte fra sykehusapoteket leverer og plasserer 
på medisinrom. Mat på brett kommer i vogn fra kjøkkenet via sengeheis. 

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Lokalene i fløy D og I har potensiale til å være sengeområder etter ombygging og innføring 
av ensengsrom og tosengsrom med desentraliserte arbeidsstasjoner og nærlager, men 
dette vil medføre til reduksjon av dagens kapasitet. Dagens løsning for pasientrom og 
støtterom er forsvarlig, men ikke optimal og avviker på mange områder fra det som står i 
dagens anbefalinger. Det er også dårlig luft. Behov for oppgradering, slitne arealer. 

 

 Gynekologi og føde 
Fløy I er under oppgradering- der skal alle sengerom få egne wc/dusj og det bygges om 
desinfeksjonsrom (todelt). I tillegg ombygges dagligstue slik at deler av den vil bli brukt 
for pasientbad (for rom I215). I fløy D brukes sengerommene fleksibelt mellom barsel og 
gyn. 

 

Figur 30 D og I fløy, sengeområdene i gyn og føde 
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 2.etasje, gynekologi/føde Fløy D og Fløy I 

Plassering i 
forhold til andre 
enheter 

Sengeområder er plassert på samme plan med føde og barn, noe som gjør at det er nært til 
de funksjonene enheten samarbeider med. I fløy D brukes rommene hovedsakelig for 
elektive gynekologiske pasienter. Fløy I benyttes hovedsakelig av barsel. 
Det er god tilgang til operasjonsavdelingen i 5.etasje via heis.  

Oversiktlighet  Både fløy D og I har enkeltkorridorer med sengerom og støtterom på begge sider av 
korridor.  
Arbeidsstasjon er plassert slik at kun korridor i fløy I er synlig.  
Dersom D og I fløy ses i sammenheng skaper dette en L-form av korridoren som hindrer 
oversikt over hele sengeområdet fra korridor.   
Korridorene hver for seg er ellers rette (uten vinkler), som legger til rette for god oversikt i 
korridor.  

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Grunnet kompakt bygg er det ikke lange avstander mellom rom som brukes hyppigst. Det 
kan oppleves at gangavstand er lang mellom kjøkken i fløy I og pasientrom 222 i fløy D. 
Desinfeksjonsrom og medisinrom er plassert hensiktsmessig med tanke på sambruk 
mellom fløyene. 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet på 
støtterom 

Desinfeksjonsrommet bygges om til en mer funksjonell tilfredsstillende løsning med ren og 
uren sone.  
Medisinrommet (12 m2) er tilstrekkelig stort og er i samsvar med anbefalinger. 
Sengeområde har et melkekjøkken (fløy D), som også brukes av barneavdelingen, og ifølge 
ansatte dette fungerer bra. I tillegg er det et kjøkken på 13,2 m2 (fløy I). Størrelsen på 
kjøkkenet er tilfredsstillende (ifølge ansatte), men avviker fra det som er anbefalt i 
Standardromskatalogen (15-20 m2). Oppholdsrom/daglig stue brukes lite (ansattes 
erfaring). Dette rommet vil forsvinne, grunnen ombygning av sengerom og bad. Ansatte 
melder at det mangler areal for konfidensielle samtaler via telefon og samtaler med 
pårørende og personale (en til en samtaler). 
Det er lite lagerkapasitet i dag, ingen lager for utstyr og rent lager på 11,3 m2. Felles bad på 
11,2 m2 ombygges til lager. 

Sengerom og 
pasientbad 

I fløy D og I er det en blanding mellom ensengsrom og flersengsrom. Fløy I ombygges slik at 
hvert sengerom får bad. I tillegg blir noen av rommene større som gir bedre funksjonalitet.  
Sengerommene i fløy D er mellom 13-28 m2.  Rommene på 13m2 brukes som ensengsrom. 
Størrelsen er ikke i samsvar med dagens anbefaling (jmf. Standardromskatalogen 16m2). 
Rommene på mellom 17-20 m2 brukes både som ensengsrom og tosengsrom. Rommene er 
for små til å brukes som tosengsrom (jmf. Arbeidstilsynet). Det er 1 rom på 28 m2, som 
brukes som firesengsrom. Alle sengerom har direkte tilgang til WC, og de fleste har dusj. 
WC og dusj tilknyttet to ensengsrom er mellom 2,5- 3,2 m2, som er for lite hvis pasienten 
trenger assistanse fra ansatte (jmf. Standardromskatalog, anbefaling er 5m2 og 
Arbeidstilsynet45). 
 

Smitte Ingen isolat. Det anbefales ved en blandet løsning der noen ensengsrom har eget bad og 
andre flersengsrom som deler ett bad, er det behov for fire kontaktsmitteisolat per 28 
senger46. Sambruk av bad og WC kan være utfordring mht. smittevern. 
Desinfeksjonsrommet bygges om til en mer funksjonell tilfredsstillende løsning med ren og 
uren sone. 

 
45 Arbeidstilsynet pasientbad må ha nok plass til både pasient, ansatte og nødvendige tekniske hjelpemidler, for eksempel rullestol 
og pasientløfter. Gulvareal skal være på minst 240x245 cm. Dette sikrer 90 cm fri plass på hver side av toalettskålen og 150 cm 
snuareal for rullestol. https://www.arbeidstilsynet.no/tema/utforming-av-arbeidsplassen/arbeidsmiljo-i-helseinstitusjoner/ 
46 Byggveileder for smittevern 
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Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Det er aktiv forsyning av forbruksvarer til alle sengeposter. Mat på brett kommer i vogn fra 
kjøkkenet via sengeheis. Legemidler bestilles elektronisk i Delta. Ansatte fra 
sykehusapoteket leverer og plasserer på medisinrom. 
 

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Lokalene i fløy D og I har potensiale til å være sengeområder etter ombygging og innføring 
av ensengsrom og tosengsrom med desentraliserte arbeidsstasjoner og nærlager, men 
dette vil medføre reduksjon av dagens kapasitet. Dagens løsning for pasientrom og 
støtterom er forsvarlig, men ikke optimal og avviker på mange områder fra dagens 
anbefalinger. Det er også dårlig luft. 

 

Barneavdeling og kuvøsepost  
 Barneavdeling og kuvøsepost 2. etasje Fløy A Levanger 

 
Plassering i 

forhold til andre 
enheter 

I 2.etasje fløy A er det lokalisert barneavdeling med 14 døgnplasser, akuttmottak for barn, 
og kuvøsepost som var under renovering under befaringstidspunktet (kuvøsepost vil ikke 
bli omtalt pga. renoveringsarbeid).  
Gynekologisk poliklinikk ligger på samme plan som sengeområdet for barn og enkelte 
støtterom sambrukes av barneavdeling og gynekologisk poliklinikk. 
Barneavdelingen er plassert på samme plan med føde, gynekologisk poliklinikk, poliklinikk 
for barn med astma og allergi (fløy C), gynekologisk poliklinikk og barsel sengeområder. En 
slik plassering tilrettelegger for god utnytelse av personalet. 
Samlokalisering av barneavdeling og gynekologisk poliklinikk kan være uheldig.  

Oversiktlighet  Det er dobbelt korridor i fløy A med støtterom i midtsonen som brukes både av 
barneavdelingen og gynekologisk poliklinikk. Midtsonen har en form med flere vinkler som 
hindrer god oversikt over korridorer fra arbeidsstasjonene. I tillegg er inngangen til 
rommene i en slags nisje, noe som hindrer god oversikt inntil pasientrom fra korridor. 
Sengerom (rom A213) ved arbeidsstasjon brukes som observasjonsplass for en til to 
pasienter. Observasjonsrommet er ikke synlig fra akuttrommet, men rommet er synlig fra 
arbeidsstasjon (A216) via et vindu i veggen. 
Akuttpasienter til barneavdelingen tas imot på akuttrom (A253).  
Et stort og oversiktlig aktivitets- og oppholdsrom.  

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Støtterommene er plassert i midtsonen, og det er sambruk av noen av støtterommene med 
barneavdeling og gynekologisk poliklinikk. Dette gjelder desinfeksjonsrom, rent lager og 
medisinrom. 
Det er korte avstander til de fleste støtterommene.  
Støtterommene er plassert hensiktsmessig i forhold til arbeidsflyten, men er noe lenger fra 
sengerom som ligger mot fløy M. 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet på 
støtterom 

Størrelse på medisinrom og desinfeksjonsrom er i samsvar med anbefalinger i 
Standardromskatalogen. Flere støtterom er for små: kjøkken, kuvøsevask, lager, 
arbeidsstasjon i fløy A, arbeidsplasser for ansatte og møte-/pauserom. Utfordringen ligger i 
støtterommenes størrelse, utforming og innredning. 
Pga. mangel på oppbevaring av medisinsk teknisk utstyr (kuvøsepost), er ekspedisjonen 
omgjort til lager for MTU. 
Mottaksrom, og undersøkelses-/behandlingsrom har en akseptabel størrelse og 
funksjonalitet.   
Arbeidsstasjon i tilknytning til aktivitet/oppholdsrom har god størrelse med flere 
arbeidsplasser (Størrelse, funksjonalitet og bruk av arbeidsstasjonene avhenger av hvilke 
andre støtterom ansatte har å spille på og hvordan disse rommene brukes). 
Sengerommene (7 rom og 1 isolat) og pasientbad i enden av fløy A (mot fløy M) har store 
gode sengerom med tilhørende bad. Noen av disse rommene brukes til kontor (2 stk.), og 
dagbehandling (1 stk.). Det er uklart hvorfor disse rommene ikke brukes til pasienter, fordi 
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noen av pasientrommene i fløy A er mindre og kunne gjerne brukes til kontorer og 
dagbehandling i stedet for døgnbehandling. 
 
De tre sengerommene som er plassert i samme korridor som gynekologisk poliklinikk, har 
eget WC og dusj. Disse rommene brukes til barn poliklinikk og dagbehandling.  
De fleste sengerommene (ca. 15m2) i barneavdeling har egen WC og dusj (ca 3,5 m2) som er 
noe mindre enn anbefalt (jmf. Standardromskatalogen).  
Ett sengerom mangler dusj, og ett sengerom mangler WC tilknyttet rommet.  
Utformingen ved inngang til noen av sengerommene har en nisje med søyle. Dette hindrer 
god passasje med seng, i tillegg til at det hindrer oversikt. 
Sengerommene på 15 m2 kan være for små hvis barna skal ha begge foreldre med døgnet 
rundt. Anbefaling i Standardromskatalogen tilsier 16m2. 

Smitte Det er 2 isolat. Isolatet som ligger mot fløy M brukes både av barneavdeling og gyn. Det ble 
nevnt at det ene isolatet ikke er godkjent som isolat (A207). Det er ikke tilstrekkelig med 
isolat for sengeområde for barn (jmf. Byggveileder for smittevern). 
Desinfeksjonsrommet har ren og uren sone. 
Det er tilrettelagt til egen Covid-inngang/mottak fra fløy M. 

Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Elektive og akutte pasienter, og pasienter til gynekologisk poliklinikk bruker samme vei inn 
i avdelingen. Det er kryssende pasienttrafikk, dvs. for å komme på barnepoliklinikken må 
man gå gjennom gyn. poliklinikk. 
Det er aktiv forsyning av forbruksvarer.  
Mat på brett kommer i vogn fra kjøkkenet via sengeheis.  
 

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Det er behov mer støtteareal som lagerfunksjon, kjøkken, arbeidsplasser, og møte- og 
pauserom.   
Enkelte deler av sengeområdet for barn er godt tilrettelagt for funksjonen (mot fløy M), 
mens den resterende delen av sengeområdet er delvis tilrettelagt (unntatt kuvøsepost som 
er under utbygging). Dette skyldes mangel på støtteareal, for små sengerom, dårlig oversikt 
over sengeområdet pga. vinkler, mangler på isolat, og arealknapphet for ansatte. 
Sengeområdet for barn kan eventuelt utvides med arealet som gynekologisk poliklinikk 
disponerer i dag. 
Sengeområdet har behov for oppgradering (slitne vegger, gulv osv.) 

 

Rehabilitering 
 Rehabilitering 2. etasje fløy M Levanger 

Plassering i 
forhold til andre 

enheter 

Til tross for at rehabilitering som fag er spredt i bygningen, er sengeområdet godt plassert i 
forhold til de enhetene avdelingen samarbeider med (sengeområder, poliklinikker og i 
enkelte tilfeller også intensiv). 

Oversiktlighet  Halvparten av sengeområdet har dobbeltkorridor og andre delen har enkel korridor. I den 
delen med dobbeltkorridor er det plassert pasientrommene på den ene siden og kontorene 
på andre siden. I midtsonen i den delen med dobbeltkorridor, er det plassert støtterom.  
Det er god oversikt over sengeområdet. 
 
 

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Det er kort gangavstand fra arbeidsstasjon til de fleste pasientrom, og til støtterommene 
som brukes hyppigst.  
Det er noe lenger avstand til tre av sengerommene. Det er et stort felles 
spise/oppholdsrom sentralt i avdelingen. 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet på 
støtterom 

13 plasser til rehabilitering. Det er tosengsrom.  
Oppholdsarealet ved ekspedisjonen fungerer godt. 
Felles spise-/oppholdsrom med treningskjøkken er på 93m2 og fungerer godt.  
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De fleste støtterommene har anbefalt størrelse, unntatt medisinrom (8,45 m2) som kan bli 
trangt når en ekstra PC settes inn på medisinrom (pga. innføring av Delta for lukket 
legemiddelsløyfe) og størrelsen er mindre enn anbefaling i Standardromskatalogen (12m2). 
Det er behov for mye utstyr i avdelingen og utstyrslager kunne vært noe større (anbefaling 
i Standardromskatalogen er 20 m2). Eksisterende utstyrslager er litt over 8 m2. 
Det er 9 tosengsrom som har god størrelse for 2 senger (28- 29 m2). Ett av sengerommene 
(tosengsrom) har takmontert heis inn til badet. Pasientbadene er tilrettelagt for pasienter 
med redusert funksjonsevne og at det kan være flere ansatte som hjelper pasienten. 

Smitte Det er muligheter for håndvask ute i gangen. Det er en vaskemaskin som er satt inn på 
desinfeksjonsrom for klesvask (pasientklær), noe som kan være uheldig. 

Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Sengeområdet for rehabilitering er plassert slik at det er enkelt å finne fram fra 
hovedinngangen. 
Det er aktiv forsyning av forbruksvarer.  
Ved bruk av dostol eller bekken for pasienter som ligger på sengerommene ved 
treningsrom (enkeltkorridor), må ansatte passere område ved ekspedisjon og 
arbeidsstasjon hvor besøkende og andre kan befinne seg.   

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Sengeområdet er godt til rettelagt for rehabiliteringspasienter. Det har gode og store nok 
pasientrom, pasientbad, treningsrom, og oppholdsrom med treningskjøkken. Avdelingen er 
funksjonelt egnet til rehabiliteringsfunksjoner og godt tilrettelagt for pasientbehov. 
Arealene har også fleksibilitetspotensiale og kan også brukes til andre pasientgrupper 
(normalsenger, ikke intensiv eller tung overvåking).   

 

I og D fløy i 1.etasje var ikke vurdert. 

3.1.2 Poliklinikkområder Levanger 

Sykehusets poliklinikker og dagbehandlinger ligger spredt i hele bygningsmassen.  

 M A B C og E I 

Plan 5   
 

 
Medisinsk 
poliklinikk  
Kardiologi 

Plan 4      

Plan 3      

Plan 2  
Gynekologisk 

poliklinikk 

 Allergi og astma 
poliklinikk barn   

Plan 1 

Hjerte og nyre poliklinikk/ 
Lunge og endokrin 

poliklinikk/Nevrologisk 
poliklinikk, Revma pol. (ikke 
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Nevro 
poliklinikk, 

Hjerte og nyre 
poliklinikk 
(noen rom) 

 
Kreft poliklinikk 

(under oppussing) 

Plan U1  
Fysio-/ergoterapiavdeling 

Dialyse 

Kirurgisk og 
ortopedisk, 
poliklinikk 

 Koloskopi, 
gastro/ 

Dagbehandling 
infusjoner 

 

Figur 31 Plassering av poliklinikk, Levanger 

Fløyene er funksjonelt knyttet sammen. Til høyre for inngangspartiet i plan U er 
ekspedisjonene som betjener poliklinikk, bilde diagnostikk og prøvetaking (under 
renovering). Det er en personheis til venstre for inngangspartiet som brukes for 
pasienter som skal til bildediagnostikk eller hjerte og nyre poliklinikk i plan 1. Det er 
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også trapp sentralt plassert i ankomstområdet. Pasienter, ansatte og besøkende kan 
relativ lett ta seg til poliklinikkene, i fløy A, M og B. 

 

Figur 32 Poliklinikker i plan U (1. etasje), Levanger 

Det er 4 sengeheiser plassert i sentralhallen mellom fløy A, D og C. Heisene brukes for 
vertikal logistikk i hele bygningsmassen for de fire fløyene (A, C, D og I).  

Pasienter som skal til poliklinikker, henvender seg i ekspedisjonen som er godt synlig 
fra hovedinngangen. Pasienter som skal til kirurgisk/ortopedisk poliklinikk skal benytte 
seg av selvinnsjekkingsautomater som er plassert i venteområdet ved hovedinngangen. 
Pasienter som skal til de andre poliklinikkene, venter i venteområder i tilknytning til de 
respektive poliklinikkene.  

Kirurgisk/ortopedisk - poliklinikk ligger i fløy A i plan U (1.etasje) og er nært plassert til 
akuttmottak. Det er sambruk av støtterom mellom akuttmottak og kirurgisk/ortopedisk 
poliklinikk. Poliklinikken er sentralt og godt plassert. 

I fløy M plan U (1.etasje) er det lokalisert dialyse enhet, og FMR poliklinikk (fysikalsk 
medisinsk rehabilitering). Det er 18 dialyseplasser totalt (to saler med 6 plasser, to rom 
med 2 plasser og to enerom). FMR pol. som også ligger i fløy M i plan U (1.etasje) og er 
godt plassert i forhold til andre enheter og er lett tilgjengelig for polikliniske pasienter.  

I fløy C og E ligger medisinsk poliklinikk med dagbehandling og skopi undersøkelser. I 
fløy C er det dagbehandling, med 4 infusjonsplasser og ett UB-rom for ph-manometri. I 
fløy E er det fire spesialrom for gastro-/ kolo og bronko skopi. Poliklinikkene i fløy C og 
E er plassert lengst fra hovedinngangen. Pasienter må gå gjennom glasskorridor langs 
fløy A for å komme til poliklinikkene i fløy C og E.  
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Det er enkelt å finne fram til alle poliklinikkene i 1.etasje. 

I plan 1 (2. etasje) ligger poliklinikk for lungemedisin, endokrinologi, nevrologi, 
hjertemedisin og nyre i fløy M. Deler av hjerte og nyre poliklinikk er lokalisert i fløy B 
(kun noen få rom). I fløy M ligger revmatologi poliklinikk og i fløy B ØNH poliklinikk 
disse ble ikke befart og er ikke vurdert. 

 

Figur 33  Poliklinikker i plan 1 (2. etasje), Levanger 

Det er enkelt å finne fram til alle poliklinikkene i 2.etasje.. 

På plan 2 (3.etasje) ligger gynekologisk poliklinikk i fløy A og i fløy C ligger astma og 
allergi poliklinikk for barn (3 rom med tilhørende ventesone). Poliklinikk for barn 
(unntatt astma og allergi) ligger i fløy A mot fløy M i samme korridor som 
gyn.poliklinikk. Pasienter må gå gjennom glasskorridor langs fløy A og deretter bruke 
trapp eller heis for å komme til poliklinikkene i fløy A og C. For å komme på barn 
poliklinikk må man gå gjennom gyn. poliklinikk. 
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Figur 34 Poliklinikker i plan 2 (3. etasje), Levanger 

På plan 5 er det noen få polikliniske rom for hjertepasienter (pacemaker, EKKO.) i fløy I. 
Pasienter må gå gjennom glasskorridor langs fløy A og deretter bruke trapp eller heis for 
å komme til poliklinikkene i fløy I. 

Poliklinikkene i 3. 4. og 5 etasje er ikke så enkle å finne fram til som resterende 
poliklinikker. 

Den nye enheten for blodprøvetaking er godt plassert i fht. til de fleste poliklinikker, 
unntatt poliklinikken i plan 5 fløy I (hjerte) og astma og allergi poliklinikk for barn plan 
4 fløy C.  

 Poliklinikker Levanger 
Plassering i 
forhold til 

andre enheter 

Stort sett er alle poliklinikkene plassert funksjonelt i forhold til andre enheter og 
hverandre. Dette kan begrunnes med kompakt bygningsmasse og at det er enkelt tilgang 
til heiser og trapp. Det er god tilgang til prøvetaking (2.etasje) og bildediagnostikk 
(2.etasje). Hjerte (pacemaker og EKKO) poliklinikk ligger lengst bort fra prøvetaking, 
bildediagnostikk og hovedinngang.  
Poliklinikkene som er mer generelle og som har størst aktivitet, som medisinsk og 
kirurgisk/ortopedisk poliklinikk, er plassert i 1. og 2. etasje, noe som gir god pasientflyt. 
Poliklinikkene som er fagspesifikke er plassert i etasjene over. De fleste fagspesifikke 
poliklinikkene er plassert i samme etasje som sengeområder med samme fag. Dette 
tilrettelegger for fleksibel bruk av fagpersonell.  
Gynekologisk poliklinikk er plassert i samme fløy som barneavdeling og noen av 
funksjonene for barn poliklinikk. Dette medfører kryssende trafikk av pasienter som 
skal til barneavdeling og pasienter som skal til gynekologisk poliklinikk. 
Samlokaliseringen kan legge til rette for fleksibel bruk av fagpersonell. Men denne 
samlokaliseringen kan være belastende på enkelte av gynekologisk poliklinikk sine 
pasienter. 
Plassering av noen av funksjonene til hjerte-poliklinikk i 5.etasje ved MOA47 er noe 
uheldig. Dette er pga. kryssende trafikk mellom polikliniske og akutte pasienter. På den 
andre siden, en slik plassering tilrettelegger godt for fleksibel bruk av fagpersonell 
mellom poliklinikk og MOA.  

 
47 Medisinsk overvåkning 
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Oversiktlighet  Det er god oversikt i poliklinikker i første etasje. Kirurgisk poliklinikk benytter 
ventearealet ved hovedinngangen og benytter også korridor i poliklinikk som 
venteareal. Dette er pga. manglende areal for kirurgisk poliklinikk.  
Pasienter som skal til dialyse går direkte dit, forbi hoved ekspedisjonen og fysioterapi. 
Det er noen stoler i korridor som benyttes av ventende pasienter. Dialyse lokalene er 
nylig tatt i bruk, og de er lyse og oversiktlige. 
Det er et venteområde for pasienter som skal til infusjonsbehandling (dagbehandling). 
Dagplasser i denne poliklinikken er oversiktlige (en sal), lyse med store vinduer. Det er 
en arbeidsplass for sykepleiere som betjener dagplassene og som følger med pasientene.  
Gastroskopi, koloskopi og bronkoskopi har venteområde i korridor i fløy E sammen med 
pasienter som skal til infusjon. Det er ingen egen ekspedisjon her for gastro- poliklinikk 
og dagbehandling, pasientene går hit etter innsjekk i hovedinngangen. Kompakt og 
oversiktlig poliklinikk, men flere rom uten vindu og dagslys.  
Plan 1 (2.etasje) har tre soner med ventearealer. Disse brukes for pasienter som skal til 
hjerte, nyre, nevro, lunge, endokrine og revma poliklinikker. I tillegg brukes venteareal 
ved trapp av pasienter som skal til bildediagnostikk. Det er også stoler i korridorene i 
poliklinikkene som kan brukes som ventearealer (fra befaring: korridorene var nesten 
ikke brukt som ventearealer, unntatt kirurgisk Poliklinikk i 1.etasje).  
Poliklinikk arealene i 2.etasje er oversiktlige, men har ikke egne ekspedisjoner eller 
arbeidsstasjoner som kan følge med pasienter som venter på tur.  
Gynekologisk poliklinikk og astma og allergipoliklinikk for barn benytter samme 
ekspedisjon som ligger ved sentralhallen hallen mellom fløy A og C. Ved inngangen til 
gynekologisk poliklinikk (fløy A) er det en ventesone med 6-7 plasser på 13m2 uten 
vinduer. Det er også et lite ventesone/nisje ca. 3m2 som er plassert i korridor for barn 
som skal til astma og allergi poliklinikken i fløy C. Både gynekologisk og astma allergi 
poliklinikk er oversiktlige. 
I fløy I 5. etasje er det kontor omgjort til venterom for pasienter som skal til 
hjertepoliklinikk. Undersøkelses og behandlingsrom er nært knyttet til venterom og 
dette rommet brukes også for innlagte pasienter. God oversikt i denne poliklinikken pga. 
kompakt bygg. 

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Avstand til de rommene som inngår i poliklinikker og brukes hyppigst er stort sett 
akseptabel. Dette skyldes at bygningskroppen er ganske kompakt. Avstand fra 
ventearealer/områder er også akseptabel i poliklinikkene. Når det gjelder plassering av 
rom i forhold til hverandre i de ulike poliklinikkene, er rommene stort sett plassert i 
samsvar med intern pasientlogistikken i hver enkelt poliklinikk. Sentral plassering av 
prøvetaking og bildediagnostikk skaper akseptable avstander til disse funksjonene fra 
nesten alle poliklinikker. Unntaket er hjerte pol. i fløy I i 5.etasje. 
Plasseringen av gynekologisk poliklinikk sammen med sengeområde for barn og 
kuvøsepost er uheldig. Dette er grunnet kryssende trafikk mellom to pasientgrupper, 
som kan skape etiske utfordringer grunnet at noen gynekologiske. pasienter er der pga. 
abort.   

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet 
på støtterom 

Generelt er det tilstrekkelig med venteareal for de fleste poliklinikker. Det er mangel på 
areal i første etasje, der polikliniske kirurgiske pasienter benytter korridor og annet 
trafikkareal som ventesone. Området er preget av ombyggingen som pågår og ekstra 
krav til areal pga. Covid-19 situasjon. 
 
De fleste UB- rommene til kirurgisk poliklinikk har anbefalt størrelse (jmf. 
Standardromskatalogen 16 m2) og noen er større enn anbefalinger. Totalt er det 10 UB- 
rom, herav to rom er på 16,5 og 17 m2, men resten av UB- rommene er noe over 20 m2. 
Alle rommene er funksjonelle. Det er sambruk av støtterommene mellom akutt mottak 
og kirurgisk poliklinikk. De fleste støtterommene har anbefalt størrelse og er plassert 
hensiktsmessig ift arbeids- og pasientflyt. Det som savnes er rom for sårskift, flere WC 
for personell, eget WC for flow (nå står den på personell WC) og mangel på venteareal. 
Det er noen arbeidsplasser uten dagslys. Dårlig luft på mange rom. 
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I de siste årene er populasjonen til pasienter som kommer til fysio- og ergo betydelig 
endret (erfaring fra ansatte). Dette har sammenheng med at pasientene skrives ut 
tidligere fra sykehuset og behandlingen foregår poliklinisk.  Fysio- og ergoterapi har de 
fleste av kjernerommene poliklinikken har behov for, og de fleste har anbefalt størrelse 
(jmf. Standardromskatalogen). Det som savnes er samtalerom for individuelle samtaler, 
lagerrom og smitte rom (det er pga. det kommer en del lunge pasienter til fysio). Noen 
rom har ikke dagslys, f.eks. treningskjøkkenet og to støtterom rom har indirekte dagslys 
fra treningssal. Treningssalene fungerer godt. Kontorene /UB- rommene fungerer godt.  
 
Dialyse er åpen fra 7.30 - 20.00 og har 18 plasser. Det er midlertidig tilrettelagt ankomst 
til dialyse fra hovedinngangen pga. pågående utvendig byggearbeid. Areal med 
pasientstoler er optimal (avstand mellom plasser), men det er ingen mulighet for 
utvidelse. Noen rom er uten daglys og vindu. Det er mangel på kontorareal for ansatte. 
Ikke stor lagerplass, men fungerer pga. «just in time» levering. 
 
Arealene for gastro -poliklinikk i fløy C og D er veldig kompakte. Ansatte melder under 
befaring at det er behov for to skopi rom til pga. økende aktivitet (totalt 6 rom vil dekke 
behovet, i dag er det 4 skopi rom). Skopi rom er mellom 20- 36 m2 (anbefaling i 
Standardromskatalogen er 30 m2). Gastro-/bronkoskopi rommet er ikke tilknyttet eget 
avkledningsrom. Desinfeksjonsrom oppfattes av ansatte som for lite for skopi utstyr. Det 
savnes også støtterom som samtalerom, lagerrom eller lagerareal, medisinrom er 
mindre enn anbefalingen (jmf. Standardromskatalogen 12 m2) og er på sykepleierens 
kontor. Ifølge ansatte det er mangel på flere dagbehandlingens plasser. Flere rom, blant 
annet kontor har ikke dagslys. Det er for få WC for pasienter og ansatte. 
 
Hjerte og nyre poliklinikk i fløy A har totalt 10 UB- rom og alle er over 16 m2. Disse 
rommene fungerer godt og er funksjonelle. Tre UB- rom ble omgjort til kontorer og 
dokumentering. Ansatte erfarer at pga. økt aktivitet er det behov for flere UB- rom, mer 
fleksibel bruk kan kanskje forbedre situasjon. I dag brukes UB- rommene fleksibelt 
mellom hjerte og nyrespesialister. Det er ingen separert medisinrom. Det brukes 
sykepleierkontor for oppbevaring av medisiner. Ansatte opplever at det er behov for 
flere arbeidsplasser og areal for personalet. Noen rom har ikke dagslys (midtsonen). 
 
Lunge og endokrin poliklinikk i fløy M har gode og store UB- rom (samsvarer med 
anbefalinger). Noen rom, som kontorrom for diabetes sykepleier og ett behandlingsrom, 
er uten dagslys. På behandlingsrommet får pasienter infusjoner som varer ca. 1 time. 
Støtterommene er noe under anbefalingen, dvs. desinfeksjonsrom er 10 m2 (anbefaling i 
Standardromskatalogen er 12m2), SPUTUM rom (spytteprøver, tidligere lager) er lite, og 
det er en utfordring å holde ren/uren side. Det er ett WC for pasienter og ett WC til 
ansatte. Tilgang til ansattes WC er gjennom møterommet. Det er uhensiktsmessig 
plassert. Det er behov for pauserom. I dag brukes kontor til pauser. Gode lyse lokaler.  
Nevrologisk poliklinikk har tilstrekkelig store UB-rom. Nevrologisk poliklinikk bruker 
støtterommene til nærliggende poliklinikker. 
Størrelsen på UB- rommene på gynekologisk poliklinikk er akseptable på ca. 20m2, 
unntatt ett rom på 12 m2 (Standardromskatalogen anbefaler 16 m2). De fleste UB- rom 
har en WC i tilknytting til UB- rommet. Det er ingen dusj muligheter for pasienter før 
hjemreise. Ifølge ansatte har poliklinisk aktivitet økt de siste årene og det har vært et 
stort press på eksisterende kapasitet. Konsekvensen er at det er behov for flere UB- rom 
for gynekologisk poliklinikk (som eksempel nevnes det mangel på ultralyd rom for 
gravide). Det er sambruk av støtterom mellom gynekologisk poliklinikk og 
sengeområdet for barn. Medisinrom brukes på tvers av to funksjoner- gynekologisk 
poliklinikk og sengeområder for barn. Ansatte opplever at areal for ventesone (gyn. 
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poliklinikk) er for lite med 6-7 venteplasser på 13 m2.Anbefalingen i 
Standardromskatalogen er varierende og er fra 2-30m2 . 
 
Astma og allergipoliklinikk for barn har tre UB-rom, hvor to av dem er på litt over 14 m2. 
Disse rommene fungerer som astma og allergipoliklinikk rom for barn. Tilhørende 
ventesone er for liten (ca.3m2 plassert i korridor) og har plass kun til et barn og 
foreldre. Poliklinikken har ikke støtterom eller WC. 
 
Det er også tre UB-rom for barn poliklinikk som er plassert i tilknytning til 
sengeområdet for barn.  Disse rommene har tilhørende WC og dusj (disse rommene har 
tidligere vært sengerom). Det er sambruk av støtterom mellom barn poliklinikk, 
barneavdeling og gynekologisk poliklinikk. 
 
Kreftpoliklinikk er under utbygningen. 
 
89% av alle UB-rom er mer enn 15 m2 og 11% er mindre enn 14 m2. Ifølge 
Standardromskatalogen er en UB-rom på 16 m2, noe som betyr at mesteparten av alle 
UB- rommene i poliklinikk er i samsvar med Standardromskatalogen.  
Ifølge ansatte er det mangel på flere UB- rom i flere poliklinikker, dette på grunn av økt 
aktivitet de siste årene. Det kan vurderes å innføre system som viser tilgjengelighet på 
rom i poliklinikkene for fleksibelt bruk på tvers av poliklinikker der det er mulig. Noen 
poliklinikker mangler også pauserom, undervisningsrom og rom for fagutvikling. Noen 
poliklinikker savner flere kontor- og arbeidsplasser, møteareal, samt rom for 
konfidensielle telefonsamtaler. Det er også mangel på spesialrom for eksempel 
skopirom. Enkelte spesialrom kunne vært noe større enn de er i dag.   
Størrelsen på støtterom som desinfeksjonsrom og medisinrom avviker mange steder fra 
det som anbefales i Standardromskatalog, men behovet er varierende i ulike 
poliklinikker og ifølge ansatte, flere steder fungerer det med små medisinrom og 
desinfeksjonsrom.  
De fleste relevante og mest brukte støtterom i poliklinikk er plassert hensiktsmessig, 
noe som betyr at det er relativt korte avstander og god arbeidsflyt for personalet.  
Det er mangel på WC for ansatte og pasienter i noen poliklinikker.  
 

Smitte De fleste UB- rom har mulighet for håndhygiene (vask). De fleste desinfeksjonsrommene 
i poliklinikker er funksjonelle til tross for variasjoner i størrelser. Unntak er 
desinfeksjonsrom på gastro-, kolo- og bronkoskopi, der det er behov for større 
desinfeksjonsrom. 
Generelt sett er lokalene til poliklinikk optimale ift rengjøring.  

Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Pasienter som skal til lunge, endokrin, hjerte, nyre og nevrologisk poliklinikk kan bruke 
personheis eller trapp sentralt i området.  
Pasienter som skal til barn, gyn og hjerte (pacemaker) poliklinikk, kan bruke de fire 
sengeheisene som er plassert i sentralhallen mellom fløyene A, D og C, eller trappen i 
samme område.  
Disse heisene brukes for all vertikal logistikk for fløyene A, C, D og dvs. mat, vare- / 
medisinforsyning og avfallshåndtering.  
Pasientene kan relativt lett ta seg til poliklinikkene, laboratoriemedisin og 
bildediagnostikk. 
Det er aktiv forsyning av forbruksvarer i poliklinikkene og ifølge ansatte fungerer det 
bra. Lagerplass for forbruksvarer og utstyr er tilstrekkelig.  

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 

De fleste poliklinikker har enkelkorridor med god tilgang til UB- rom, spesialrom og 
støtterom fra korridoren. Kirurgisk poliklinikk, hjerte og nyre og nevrologisk poliklinikk 
er plassert i bygg med dobbeltkorridor og der er det også god tilgang til alle typer rom.  
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potensiale for 
framtiden 

Det er mangel på noen UB- og spesialrom. Ved økt poliklinisk aktivitet vil det bli enda 
større kapasitetsutfordringer enn det er i dag. Det bør vurderes om UB- rom i større 
grad kan sambrukes på tvers av fagområder, samt muligheter for utvidet åpningstid.  
Gynekologisk poliklinikk bør ikke samlokaliseres med barneavdeling slik som i dag. 
Vurderingene i dette underkapitlet er gjort før poliklinikk for kreft ble åpnet. Det kan bli 
mindre press på kapasitet når kreftpoliklinikk tas i bruk.  
 

 

3.1.3 Tunge funksjoner 

Akuttmottak  
 Akuttmottak Levanger 

Plassering i 
forhold til 

andre enheter 

Plassert veldig nærme laboratoriemedisin. Det planlegges skjelettlab ved siden av 
akuttmottaket som gir kort avstand. Kirurgisk poliklinikk er på samme plan og fløy. 
Kirurgisk poliklinikk har ø-hjelps pasienter på dagtid. Adkomst til operasjon og intensiv 
via heis.  
 

Oversiktlighet  Akuttstuene og mottaksrom (UB- rom) er ikke godt synlig fra ekspedisjon/vaktrom. 
Eksisterende utforming tilrettelegger ikke for god oversikt over pasienter og det er ikke 
gode siktlinjer mellom ansatte.   
Ingen venterom for pasienter (sitter i korridor som ikke er synlig fra ekspedisjon). 

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Støtterom var hensiktsmessig plassert ifht. mesteparten av mottaksrommene og 
akuttstuene. Medisinrom og desinfeksjonsrom brukes både av akuttmottaket og 
kirurgisk poliklinikk. 
Ved behov kan det brukes 3 UB-rom fra kir.pol. Disse rommene ligger i en annen 
korridor og rommene er på en måte adskilt fra resten av akuttmottaket. 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet 
på støtterom 

Totalt 8 mottaksrom, i tillegg kan det brukes 3 rom fra kir.pol. Ansatte mener at antall 
mottaksrom er for få ifht. aktivitet. 
Det er 2 akuttstuer, begge på 19,2 m2. Rommene er for små (jmf. Standardromskatalogen 
35m2 til 42 m2), men kan lett omgjøres til ett stort rom ved behov. Det er ikke takhengt 
røntgen på mottaksrom, men det planlegges skjelettlab rett ved siden av akuttmottak. 
Ansatte melder behov for ny akuttstue. 
Resten av mottaksrommene er mellom 15 og 30 m2. Store mottaksrom brukes for 
smittepasienter (Covid-19). Små mottaksrom bygges om. 
Mangel på rom: Ingen fasiliteter for psykiatriske pasienter, ingen observasjonsplasser, 
triagerom, isolat eller rom for pårørende. Ansatte melder at det er lite plass for 
administrativt arbeid, for få arbeidsplasser. Ingen mulighet for rolige pauser for 
personalet. 
Mangel på plass til lagring av forbruksvarer og utstyr (ambulanselageret er trangt).   
Dikteringsrom uten dagslys.  
AMK er trang og vil miste dagslys ved bygging av skjelettlab. 
Kjøkkenet er ikke funksjonelt og har hverken vann eller avløp.  Standardromskatalogen 
forutsetter at kjøkkenet må ha vannuttak for kobling av teknisk utstyr, avløp fra teknisk 
utstyr, muligheter for håndvask og avtrekk. 
 
Det er for få WC til pasienter og ansatte.  
 
CBRNE i HNT blir ivaretatt av sivilforsvaret.  
 
Det er ikke tilrettelagt for mors i akuttmottaket. 

Smitte Akuttmottaket har ikke egen inngang for pasienter med mistanke om smitte. Det er ikke 
mottaksrom for pasienter med smitte, foreløpig brukes de store mottaksrommene når 
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det er mistanke om smitte. Disse rommene har WC.  Flere mottaksrom har ikke 
tilknytting til WC.   

Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

For gående pasienter er det ikke venteareal knyttet til akuttmottaket. Pasientene venter 
i korridor på akuttmottaket og poliklinikk. 
 
Ingen observasjonsplasser. Triage, undersøkelser og observasjon foregår på 
mottaksrom. Personell fra laboratoriemedisin benytter korridor for å komme til 
akuttmottaket og tar prøver ved behov. Veldig bra arbeidsflyt mellom 
laboratoriemedisin og akuttmottaket.  
 
For pasienttransport mellom akuttmottaket og sengeområder, intensiv, operasjon, MOA, 
brukes det heis. Ansatte forteller at heiskapasiteten er for liten og den har ikke 
akuttfunksjon (prioritering av transport er ikke mulig). God pasientflyt mellom 
akuttmottak og kirurgisk poliklinikk (samme plan). Det er også sambruk av støtterom 
som medisinrom og desinfeksjonsrom, noe som er både arealbesparende og vektlegges i 
de nye sykehusprosjekter. 
Mangel på areal til triage skaper mye forflytninger av pasienter inn og ut av mottaksrom 
pga. prioritering av sykere pasienter. 
 
Det er aktiv forsyning av forbruksvarer. 
Legemidler bestilles elektronisk i Delta. Ansatte fra sykehusapoteket leverer og 
plasserer legemidler i medisinrom. 
Avdelingen bestiller tøy selv. Portør leverer tøy til avdeling, og avdelingen legger på 
plass selv. 
Avfall hentes av portør. Faste rutiner og bestilling ved behov. 

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Akuttmottaket har behov for flere mottaksrom, triage, isolat og nærhet til 
observasjonssenger (finnes ikke i dag). Det burde også forbedres oversiktsmuligheter i 
akuttmottaket slik at ansatte ser hverandre bedre og kan tilkalle hjelp på en enkelt måte. 
Det er også viktig at ansatte har god oversikt over pasienter, noe som er krevende i 
dagens arealer. Dagens akuttmottak er delvis egnet som framtidens akuttmottak uten 
utvidelse for de arealene som mangler i dag. 

 

Laboratorium U1 Fløy B Levanger 
 Laboratorium (Lab.) U1 Fløy B Levanger 

Plassering i 
forhold til 

andre enheter 

Lab. er plassert i U1. etasje, fløy B, bak akuttmottaket. Bra plassering i forhold til 
akuttmottaket (det er en kort korridor som binder sammen akuttmottaket og Lab). 
Korte avstander til sengeområdene via heis.  
Prøvetaking er plassert i fløy M (under ombygging) som gir god nærhet til de store 
poliklinikkene. Plassering av prøvetaking er også nær hovedinngang, men en etasje opp. 
 

Oversiktlighet  Lite areal for lab. funksjoner, spesielt for mikrobiologi der det er mangel både på rom og 
gulvareal. Mangel på areal medfører at det er mye utstyr overalt som hindrer god 
oversikt.  På mikrobiologen er det også mangel på gulvarealet, slik at personelltrafikk 
oppleves trangt.   
 
Det er en trafikkorridor som «deler» lab. funksjonen og er en barriere for oversiktlighet.  
 
Prøvetaking ligger nær et stort venteareal som benyttes både av polikliniske pasienter 
og pasienter til bilde. Ventearealet er tilstrekkelig stort. 

Avstand og 
hensiktsmessig 

Gangavstand er ikke stor.  
Rommene er ikke godt plassert i forhold til hverandre, det er ønskelig med bedre 
løsning. 



Funksjonell egnethet, Helse Nord-Trøndelag HF 

Side 125 av 131 

plassering av 
støtterom 

 
Lang avstand til WC for personell som jobber i blodbank. 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet 
på støtterom 

For få og for små rom. Mangler rom for genteknologi, mikrobiologi. Inkubatorrommet er 
for trangt. Mangel på lagringsareal. For få kontorplasser. Noen kontor mangler dagslys. 
Støy, temperatur og dårlig luft er et problem på mange rom. 
Veldig liten ventesone til blodtapping (det mangler venteplasser). Det mangler 
undervisningsrom for blodgivere. 
 
Møte/pauserommet er stort nok (jmf. Standardromskatalogen) og det er gode 
muligheter for videokonferanser. 
Vaktrommet fungerer godt. 
 
For få WC. 

Smitte Ikke vurdert. 
 

Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Ansatte opplever at det er langt fra operasjon og sengeområder når det haster med blod 
til disse enhetene. 
 
Det er rørpost i bygget, men den er ikke i bruk. 
 
Sortering av prøver foregår manuelt og, men antall prøver er økende.  
Korridoren mellom mikrobiologi og resten av lab. brukes til trafikk fra hele sykehuset til 
miljøstasjon (avfallsrom). Dette er en uheldig løsning. 

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Generelt sett fungerer lab. i dag, men arealene er ikke optimale. Lab. har for få og for små 
rom. Framtidig utvidelse med nye store anlegg for analyser og nye maskinerer er ikke 
mulig i eksisterende lokaler.  

 

Bildediagnostikk 
 Bildediagnostikk plan 1 Fløy A Levanger 

Plassering i 
forhold til 

andre enheter 

Bilde er plassert i 1. etasje, fløy A. Bildediagnostikk er lett tilgjengelig for polikliniske 
pasienter via trapp og heis. Det bygges skjelettlabb i U1. etasje nær akuttmottaket. 
Inneliggende pasienter benytter heis som ligger sentralt i bygget. Ligger bra i forhold til 
andre enheter i sykehuset. 

Oversiktlighet  Pasienter bruker hovedekspedisjonen som er plassert i U1. etasje. Ventesonen er 
plassert ved inngangen til bildediagnostikk. Arealene på bildediagnostikk er oversiktlige.  
 
Det er tilstrekkelig med sengeoppstillingsplasser og venteareal i bildediagnostikk sine 
arealer. Det er også en oppholdssone for pasienter som får kontrast før undersøkelsen. 

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Rommene er plassert hensiktsmessig i forhold til hverandre.   
 
Korte avstander. 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet 
på støtterom 

Avdelingen mangler kontorareal. Dette bedres ved ombygging av en av to eksisterende 
skjelettlabber. Den ene skal bygges om til kontorer når ny skjelettlab tas i bruk ved 
akuttmottaket. 
Størrelsen på labene er god. De fleste labene samsvarer med Standardromskatalogen, 
men noen er noe mindre. MR området burde vært mer fysisk avskjermet (jmf. 
Konseptprogram 
Bildediagnostikk).  
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God størrelse på ventearealer.  
Avdelingen har et møterom med god størrelse (anbefaling i Standardromskatalogen 20 
m2 for 12-14 plasser). Brukes ikke så mye grunnet dårlig luft. 
Vaktrommet er stort og fungerer godt. 
Lagerplass er tilstrekkelig. 
God tilgang på WC for pasienter og personell. 

Smitte God tilgang på WC som gir mulighet for håndvask for pasienter. 
Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Bildediagnostikk er lett tilgjengelig for polikliniske pasienter via trapp og heis. Pasienter 
fra akuttmottaket og inneliggende pasienter benytter heis som ligger sentralt i bygget.  
 
Effektive pasientforløp. Felles ventesone ved inngangen til bilde. Egne ventesoner 
nærmere labene. 
 
Varelogistikk skjer ved hjelp av den heiskapasiteten sykehuset har.   

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Dagens bildediagnostikk fungerer godt. Det er ikke areal internt til utvidelse. Området 
rundt MR kan lett avskjermes bedre ved flytting av dør. 

 

Intensiv  
 Intensiv 5. etg fløy C, Levanger 

Plassering i 
forhold til 

andre enheter 

God plassering i forhold til operasjon, MOA og oppvåkning, (alt på samme plan). Ved 
bruk av sengeheis er det også god tilgjengelig fra sengeområdene. Akuttpasienter 
kommer med heis fra akuttmottaket. 

Oversiktlighet  Avdelingen har hesteskoform. De fleste rom er enerom, kun ett tosengsrom.  
God oversikt fra arbeidsstasjon som er sentralt plassert. Rommene er plassert nær 
arbeidsstasjon. Det er mulighet for visuell kontakt mellom ansatte når de befinner seg på 
pasientrommene. Det er skyvedør mellom noen rom. Mellom sengerom og korridor er 
det glassvegg med integrerte persienner. 

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Avdelingen er kompakt, og det er korte avstander til de fleste rommene. 
Det er hensiktsmessig plassering av støtterom. 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet 
på støtterom 

Det er lite med lagerplass til utstyr (kun 1 lagerrom). Forbruksmateriell er plassert i 
skap. 
Avd. leder har kontor ved inngangspartiet til avdelingen, med vindu.  
Lite kjøkken plassert i korridor, men tilstrekkelig til behovet. 
Det er ett tosengsrom. Rommets størrelse på 23,8 m2 er for lite til 2 intensivpasienter. 
Størrelsen på ensengsrommene er tilstrekkelig (24 m2), men tomannsrommet er mindre 
enn anbefalingene tilsier. Tosengsrom kan være utfordrende i forhold til taushetsplikt.  
Luftsmitteisolatet er på 24 m2, og har god funksjonalitet.   
Ingen plass til pårørende for overnatting. Samtalerom med pårørende er plassert i fløy 
D, der kontorene for leger fra intensiv ligger. 
Smart løsning for avfall. 
For få WC til ansatte. 
Størrelse på desinfeksjonsrommet er ikke i samsvar anbefalingene i 
Standardromskatalogen, men ifølge ansatte fungerer rommet bra. 
Smarte og funksjonelle løsninger for medisinoppbevaring (skap med adgangskort). 
Gode lokaler for ansatte (pause, grupperom og møte). Bra arbeidsstasjon med flere 
arbeidsplasser. 
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Lite lagerplass for medisinsk teknisk utstyr. 
Smitte Bra isolat, med stor nok sluse slik at ren og uren side kan opprettholdes. 

Avdelingen kan fungere godt som kohort. 
Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Intensiv, operasjon, MOA, oppvåkning ligger på samme plan. Mye samarbeid med MOA. 
Det brukes 4 sengeheiser for pasienttransport, varetransport og avfall. Akuttpasienter 
benytter de samme heisene fra akuttmottaket til intensiv.  

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

God plassering i sykehuset og god funksjonalitet for dagens aktivitet, men ingen 
muligheter for utvidelse.  
Framtidig utvidelse er ikke mulig pga. arealmangel ved de nærliggende funksjonene 
(operasjon, oppvåkning). Et rom brukes fleksibelt med oppvåkning.  
 

 

Operasjon og oppvåkning 
 Operasjon og oppvåkning 5. etasje fløy A Levanger 

Plassering i 
forhold til 

andre enheter 

Godt plassert i forhold til avdelinger som det er samarbeid med. Oppvåkning ligger vegg 
i vegg med intensiv og operasjon. Sterilsentral er plassert i MU1 med god tilknytning til 
operasjon via heis. 

Oversiktlighet  God oversikt inne på oppvåkningen. Oppvåkningen består av en sal med 7 plasser. 
Intensiv har et tosengsrom tilstøtende til oppvåkning som brukes fleksibelt.  
God oversikt i operasjonsavdelingen.  
Det er en type ekspedisjon i operasjonsområdet med glassvegg og luke som gir god 
oversikt. Ekspedisjonen har oversikt over inn/ut trafikk i begge korridorer, i tillegg til 
rom for omlasting av pasient og oppstilling av seng (A518, foran heis).  
 
Dobbeltkorridor med operasjonsstuer på hver side. Garderober, medisinrom, og 
koordinator er plassert i midtsonen. Operasjonsavdelingen er inndelt i to soner – en for 
dagkirurgi og en for resterende operasjonsaktivitet. 
Totalt er det 10 operasjonsstuer med varierende størrelse. 

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Akseptable avstander både på operasjonsavdelingen og oppvåkning. Støtterom og 
operasjonsstuer i avdelingen er stort sett plassert tilfredsstillende/godt i forhold til 
arbeids- og pasientflyt.  
 
Det er to operasjonsstuer som benyttes til sectio (en elektiv, en akutt), og det er kun et 
asfyksibord i tilknytning til den elektive operasjonsstuen. Ved behov for asfyksibordet 
ved akuttsectio må barnet fraktes gjennom hele avdelingen. 
 
Personalgarderobene er plassert slik at en må gå forbi flere dagkirurgiske 
operasjonsstuer for å komme fram. Det er mer vanlig å ha garderobene i nærheten til 
inngangen til operasjon. 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet 
på støtterom 

Operasjonsstuene er mindre enn det som anbefales i dag (jmf. Standardromskatalogen). 
Stuene som brukes for dagkirurgi er mindre, men er tilstrekkelig til operasjonene som 
gjennomføres der i dag. Alle stuene har vinduer. 
3 av operasjonsstuene har hver sine forberedelsesrom som brukes som lager og forgang 
til stuene.  
En av operasjonsstuene har tannlegestol midt i rommet. I tillegg til tannbehandling kan 
stuen brukes til øre nese hals og øye inngrep. Denne stuen er uegnet til annen type 
kirurgi. 
Ingen stuer er dedikert dagkirurgi. De brukes fleksibelt. Gyn og sectio planlegges til 
operasjonsstue 5. Beredskap for hastesectio flyttes da til den ledige stua som passer 
best. 
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Avdelingen har de støtterommene som de har behov for, men rommene er for få og for 
små.  
Det er mangel på enkelte støtterom og areal for ansatte (kontorer, arbeidsplasser, større 
eller flere oppholdsrom). Lite lagerplass. 
Noen arbeidsplasser er uten vindu og dagslys. Mye støy ved oppholdsrom og garderobe. 
Ønskelig med større venterom for dagkirurgiske pasienter. 
 
Sal med oppvåkningsplasser er tilstrekkelig stor. Inne i oppvåkningen er det 
arbeidsplasser og skap for forbruksvarer. 
I tillegg er det et oppvåkningsrom med plass for to pasienter, som har fleksibel bruk 
(oppvåkning/intensiv). Kapasitet (antall oppvåkningsplasser) ble ikke vurdert under 
befaring, men i planleggingen av andre nye sykehusprosjekter er det lagt til grunn 1,3 
oppvåknings plasser per stue48. For 10 operasjonsstuer vil dette utgjøre 13 plasser. Det 
er 9 plasser totalt (7+2) i Levanger.   
Det er mangel på WC for oppvåkningspasienter. 
 
I tilknytning til oppvåkning er det et forberedelsesrom, og ansatte opplever at det 
fungerer godt. 

Smitte Bordene vaskes på stuer. 
Slitasje på vegger og gulv kan vanskeligjøre en effektiv og enkel rengjøring. 
Heisen som benyttes til transport til/fra sterilsentral benyttes også til transport av 
avfall. 

Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Rom for omlasting av pasient og oppstilling av seng (A518, foran heis), fungerer bra, 
men det kan oppstå samtidighetskonflikter med tanke på skjerming av pasienter som 
skal til akutt sectio. 
Det er ikke kryssende trafikk mellom dagkirurgiske pasienter og andre pasienter som 
skal til operasjon.  
Kryssende trafikk for avfall og sterilt gods. 
Det er aktiv forsyning av forbruksvarer. 
Det er lagt til rette for god pasientflyt mellom operasjon og oppvåkning. 

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Generelt sett har operasjonsavdelingen et godt areal. Arealfaktor er på 141,19 m2 netto 
areal per stue. Arealfaktor49 per stue i de siste sykehusprosjektene varierer mellom 
92m2 i SUS 2023 til 138 m2 ved UNN. Med tanke på ombygging har arealet et potensiale 
til å bli bedre utnyttet. 
Ansattes erfaring tilsier at det er behov for 2 operasjonsstuer til.  
Operasjonsområdet har støtterommene de trenger, men det er noe mangel på plass til 
ansatte (møte, opphold, hvile, garderober). 
Slitne arealer som trenger oppgradering.  
  
Oppvåkningen er egnet til bruk i framtiden, men mangler en del rom og areal (f.eks. WC 
for pasienter, rom for isolering og skjerming).  

 

Medisinsk overvåkning og kardiologisk poliklinikk 
 Medisinsk overvåkning og kardiologisk poliklinikk fløy I Levanger 

Plassering i 
forhold til 

andre enheter 

God plassering i forhold til operasjon, intensiv og sengeområder. Ved bruk av sengeheis 
er MOA også godt tilgjengelig fra sengeområdene. Akuttpasienter kommer med heis fra 
akuttmottaket. 

Oversiktlighet  Avdelingen har enkelkorridor. Kompakt avdeling med korte avstander og god oversikt 
både over korridor og pasientrom. Det er fire ensengsrom og ett tosengsrom.  

 
48 Helse Stavanger HF Hovedfunksjonsprogram (HFP), Stavanger universitetssykehus, 15.09.2015, side 77 
49 Definisjon av arealfaktor: Prosjektert (tegnet/bygd) areal per kapasitetsbærende rom.   
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Det er særlig god oversikt til de 3 pasientrommene som er plassert rett ovenfor 
arbeidsstasjon.  

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Avdelingen er kompakt, og det er korte avstander til de fleste rommene. 
Desinfeksjonsrommet er ikke plassert hensiktsmessig ifht. arbeidsflyt. 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet 
på støtterom 

Det er lite lagerplass til forbruksvarer og oppbevaring/tørking av scop. Dagens 
undersøkelsesrom/kardiolab. fungerer greit.  
Det er en utfordring at alle pasientrom deler på ett WC/dusj. Dette rommet ligger i 
tilknytning til tosengsrommet (tilgang til WC/dusj fra tosengsrom og korridor benyttes 
som sluse ved smitte og da er den ikke tilgjengelig). Dagens arbeidsstasjon er for liten 
fordi at arbeidsstasjonen har flere funksjoner: previsitt, scopovervåknig, integrert 
medisinrom og dokumentering.   
Lite kjøkken, men det er tilstrekkelig for behovet. 
Det er ett tosengsrom. Ifølge ansatte er rommet tilstrekkelig stort, men kan oppleves 
trangt i perioder (hvis det er mye utstyr). Tosengsrom kan være utfordrende i forhold til 
taushetsplikt. 
Ifølge ansatte er størrelsen på de 4 ensengsrommene tilstrekkelig med plass for 
dokumentasjon på PC på rommet.  
Ingen isolat.  
Ingen plass til pårørende for overnatting.  
For få personal WC. 
Desinfeksjonsrom er ikke i samsvar med anbefalingene i Standardromskatalogen. 
Ikke tilstrekkelige arealer for ansatte (pause, grupperom og møte).  
Lite lagerplass. 

Smitte Ingen isolat. Kun ett WC/dusj for pasienter. 
Avdelingen kan fungere som kohort. 
Mye utstyr og traller i korridor kan vanskeliggjøre rengjøring. 

Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Intensiv, operasjon og oppvåkning ligger på samme plan. Mye samarbeid med 
sengeområder. Det brukes 4 sengeheiser for pasienttransport, varetransport og avfall.  
Akuttpasienter kommer med de samme sengeheisene fra akuttmottaket. 
Pasienter og ansatte må gå gjennom dagkirurgi for å komme på MOA. Kryssende trafikk 
mellom planlagte og akutte pasienter.  
 

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

MOA er godt plassert i sykehuset, men har begrenset funksjonalitet pga. mangel på areal 
og mangel på WC for pasienter og ansatte. Ingen muligheter for utvidelse. Det er satt i 
gang en del ombygging, noe som skal gi bedre arbeidsflyt. Dagens arbeidsstasjon vil bli 
ombygget snart.  
Dårlig luft. 

 

Dagkirurgi  
 Dagkirurgi 5. etasje fløy D Levanger 

Plassering i 
forhold til 

andre enheter 

Godt plassert. Enheten ligger på samme plan med operasjon, intensiv og MOA. 

Oversiktlighet  Syv pre/postoperative plasser til bruk for forberedelse av pasienter før operasjon og 
oppvåkning etter operasjon. Det er god oversikt over pasientene fra arbeidsstasjonen i 
rommet.  
De to tosengsrommene er ikke så godt synlig fra arbeidsstasjon. 

Avstand og 
hensiktsmessig 

Korte avstander. 
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plassering av 
støtterom 
Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet 
på støtterom 

For trangt, for liten avstand mellom plasser i salen. Ifølge Arbeidstilsynet, for å ha gode 
arbeidsforhold bør det være 150-200 cm fri gulvplass på hver langside av sengen. 
Det er to WC. Det ene WC er har tilgang fra det ene tosengsrommet. Det andre har 
tilgang fra det andre tosengsrommet og oppvåkningssalen.  
Det er ingen dusjer for dagkirurgiske pasienter.   
En liten kjøkkenkrok som dekker behovet. 
Forbruksvarer og utstyr lagres inne på rom 511 (oppvåkningsrom med 7 plasser). 
Medisiner er plassert i et skap i rom D511. 
Ansatte opplever at det er for lite rom til personalet. 
 

Smitte Ikke vurdert. 
Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Intensiv, operasjon, MOA og oppvåkning ligger på samme plan. Det brukes 4 sengeheiser 
for pasienttransport, varetransport og avfall. 
Kryssende trafikk – man må gå forbi oppvåkningsrom for dagkirurgi for å komme på 
MOA og kardiologisk poliklinikk. 

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Delvis egnet område til dagens funksjon. God nærhet til operasjon. Arealet er for lite for 
antallet oppvåkningsplasser da det mangler en del støtterom. Innenfor eget areal er det 
ikke mulighet for utvidelse. Eventuelt mulighet for utvidelse av areal på bekostning av 
annen funksjon. 
 

 

Føde 
 Føde 2. etasje fløy C Levanger 

Plassering i 
forhold til 

andre enheter 

Føden ligger på samme plan med en del enheter det samarbeides med (kuvøsepost, 
gyn/barsel). Enheten er også godt plassert i forhold til operasjon som er tilgjengelig via 
heis.  
 

Oversiktlighet  Fødeavdelingens rom ligger i en L-form, med føderomrom langs fasaden og støtterom i 
kjernen. Det er dårlig oversikt over føderom fra vaktrom. 

Avstand og 
hensiktsmessig 
plassering av 
støtterom 

Det korte avstander i enheten, bl.a. som følge av mangel på støtteareal. 

Rom: størrelse, 
bruk og 
funksjonalitet 
på støtterom 

Til sammen er det 4 fødestuer med størrelse fra 15,6- 29 m2. Herav er det 2 mellom 28-
29 m2 og 2 på 15 og 19 m2. Asfyksibordet står ute i gangen (skulle vært på fødestuen 
eller eget asfyksirom). Fødestuene på 15 og 19 m2 er mye mindre enn anbefalingene i 
Standardromskatalogen, ikke mindre enn 24 m2.  
En av de største fødestuene har frittstående WC i rommet. 
Fødeområdet har en fødestue med badekar på rommet, på 16m2 (C216). Dette rommet 
brukes ved fødsel i badekar. Denne fødestuen er mye mindre enn anbefalingene. 
Rommet brukes også til polikliniske konsultasjoner dersom det er mangel på ledige rom.  
Kjøkkenet er på 3,6 m2, som er for lite til å fungere med dagens anbefaling i 
Standardromskatalogen. Det er en arbeidsstasjon/vaktrom på 12m2 med 3 
arbeidsplasser, og arealet er for lite (jmf. Standardromskatalog er det anbefalt 16m2 for 
arbeidsrom). Det er også et kontor som brukes til dokumentasjon med 4 arbeidsplasser 
(15m2). Dette rommet brukes også til pauser, møter og er for lite for alle disse 
funksjonene (jmf. Standardromskatalog). 
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Desinfeksjonsrommet har to romløsning med uren sone på 9,4 m2 og ren sone på 5,5 m2. 
Den rene siden er lite funksjonell pga. formen og for liten mhp. avdelingens størrelse og 
aktivitet. 
Det er generelt lite lagringsplass for utstyr. Utstyret står plassert i korridor og hindrer 
sengetrafikken.  
Medisinrommet er på 4 m2 og dette er mindre enn anbefalingene i 
Standardromskatalogen.           

Smitte Rom som er små og trange vil redusere muligheten for godt renhold. 
Det er ikke oppvaskmaskin på kjøkkenet. 
Det er uheldig at en WC står inne på fødestuen. 
 

Logistikk: 
pasientflyt, 
personalflyt og 
generell flyt 

Enheten har egen ventesone og 2 observasjonsplasser. 
Ingen av de fire sengeheisene i tilknytning til avdelingen har akuttfunksjon er. En heis 
må «holdes av» ved akutte situasjoner, slik at man kommer raskest mulig opp til 
operasjonsavdeling. 
Asfyksibordet står parkert i korridor mellom fødestuene og kan være til hinder ved 
akuttransport fra fødestue. 

Områdets 
egnethet til 
nåværende 
funksjon og 
potensiale for 
framtiden 

Noen av fødestuene er små, og det er i stor grad mangel på støtteareal. Arealene anses 
ikke godt egnet til dagens funksjoner. Fløy C er mer tilpasset til poliklinisk bruk. 

 


