
Sykehusbygg HF
Vi bygger for pasientens helsetjeneste



Sykehusbyggkonferansen 2017
- WS «Effektive byggeprosesser»

Nåsituasjon – slik opplever omgivelsene Sykehusbygg i dag:
+
• Viktig rolle
• Ambisiøs – vil mye
• På rett vei

-
• Fragmentert – lite samkjørt
• For lite standardisering – metodeutvikling
• For dårlig til å samle og dele erfaringer og kompetanse
• Tradisjonell i tilnærmingen til innovasjon

Dette ønsker omgivelsene at Sykehusbygg blir bedre på:
• Mer enhetlig og bedre samkjøring
• Mer standardisering
• Deler standarder, metoder og dokumenter – Nettside og fagforum
• Tidligere og tettere involvering av leverandører/ekstern kompetanse



Hvorfor utvikle «felles oppskrifter»?

Lars Abrahamsen

Prosjektleder Sykehusbygg



Om Sykehusbygg

• Startet i 2015
• Eies av de 4 regionale helseforetakene
• Oppdrag kun for helseforetak og regionale helseforetak
• Skal benyttes for alle prosjekt > 500 MNOK
• Hovedkontor i Trondheim og kontorer i Oslo, Stavanger, 

Kristiansand, Molde, Bodø
• Ca. 100 ansatte

– Prosjektledere, klinisk personell/sykehusplanleggere, 
utstyrsplanleggere, ingeniører, arkitekter, økonomer, personell 
med spesialistkompetanse på spesialrom, fortidsminnevern, 
BIM



Prosjekter (utbygging, ombygging, analyser)

Konseptfase Hammerfest

Samisk helsepark Karasjok

Framskriving til utviklingsplan UNN

Bygningsmessig utviklingsplan UNN

Konseptfase psykisk helsevern og rus, UNN

Revidering planer øyeavdeling, NLSH Bodø

Prosjektinnramming Helgelandssykehuset

Forprosjekt RSA, OUS

Konseptfase sikkerhetspsykiatri, St. Olavs Hospital

Konseptfase OUS; Gaustad, Aker

Forprosjekt Radium, OUS

Revidering konseptfase, 
forprosjekt Førde

Framskriving utviklingsplan Sørlandet

Framskriving utviklingsplan 
Helse Midt-Norge

Arealplan, UNN Breivika

Revidert konseptfase
DMS Brønnøysund

Prehospitale tjenester, ambulanse, 
Helgelandssykehuset

Ide-/konseptfase klinikkbygg, stråleterapi, Sykehuset 
Telemark

Konseptfase Narvik

Konseptfase kombinasjonsbygg Namsos

Forprosjekt Stavanger Universitetssykehus

Forprosjekt Fonna, Haugesund

Funksjonsprosjekt Nordmøre og Romsdal

Forprosjekt bygg for psykisk helse, Sørlandet

Framskriving til utviklingsplan 
Helse Bergen

Konseptfase psykiatrisenter, St Olavs hospital

Ombygging operasjon, sterilsentral, Helgelandssykehuset, Rana

Rådgiving sikkerhetspsykiatri, NLSH Bodø

Konseptfase, nytt akuttbygg somatikk, Sørlandet

Prosjektinnramming Sykehuset Innlandet

Konseptfase, byggetrinn 3, Sunnaas

Forprosjekt Nytt sykehus i Drammen



Sykehusbygg’s styringssystem



Kunnskapssirkelen

• Felles kunnskapsgrunnlag

• Kunnskapsdeling

• Felles metoder og standarder

• Evaluering, forskning, innovasjon,

erfaring nasjonalt og internasjonalt

Tidligfase 
planlegging

Prosjektering/ 
bygging

Evaluering
Systematisering 

av kunnskap

Kunnskapsdeling

Evaluering, forskning, 
innovasjon, erfaring nasjonalt 

og internasjonalt



Felles metoder og standarder

Veiledere; for tidligfaseplanlegging, for 
hovedprogram, for smittevern, logistikk
Framskrivingsmodell; metode for dimensjonering av 
kapasitets- og arealbehov
Konseptprogram; kunnskapsgrunnlag og 
anbefaling for planlegging av funksjonsområder, f.eks akuttmottak, 
operasjon
Standardromkatalog; utvikling av standardromkatalogen som 
benyttes av alle prosjekter
Klassifikasjonssystem, tilstandsvurdering/egnethet, BIM; analyser 
av eksisterende bygg og framtidig behov

Tidligfase 
planlegging

Prosjektering/ 
bygging

Evaluering
Systematisering 

av kunnskap

Kunnskapsdeling



Felles metoder og standarder

• Byggveileder for smittevern i sykehus

• Ensengs- eller flersengsrom

• Isolater og sluser

• Ventilasjon

• Sluser inn til operasjon

• En- og flersengsrom 

• Separering av ren og uren flyt

• Sterilsentraler

• Overflater



Felles metoder og standarder

Konseptprogram
«Veiviser» i planlegging av 
funksjonsområder som f.eks
akuttmottak, operasjon, 
sengeområder mm
• Sykehusbygg:
• Neonatal intensiv
• Sengeområder
• Legemiddelhåndtering
• Operasjon
• Bygg for psykisk helse (samarbeid med Chalmers)
• Sykehuslogistikk



BNLs Digitale veikart – Heldigitalisert i 2025 



Globalt perspektiv for industrialisert bygging



Industrialisering



Hva gjør standardisering vanskelig?
Fragmentert byggebransjen
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(Fergusson 1993)














