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«Byggveileder» 
– ikke «smittevernveileder»

• Sykehusbygg er ikke:
– Eier og beslutningstaker/ byggherre

– Tilsyn eller Direktorat

– Spisskompetansemiljø på smittevern

• Vår rolle:
– Gjennomføre oppdrag på vegne av eier

• Sørge for å stille riktige spørsmål til rett nivå på riktig 
tidspunkt

• Følge opp prosjektering og bygging slik at resultatet blir 
som planlagt



Det finnes en omfattende vitenskapelig dokumentasjon på 

effekt av infeksjonsforebyggende arbeid i sykehus, og riktig 

ressurssatsning vil kunne spare lidelse og død, samt

store kostnader for helsevesenet og samfunnet.



De finnes overalt – hvordan kan bygget redusere sannsynlighet for smitteoverføring 
og risiko for sykehusinfeksjoner?



Tema som blir berørt

• Sykehusplanlegging

• Litt om smittevern i sykehus

• Hvorfor Byggveileder smittevern

• Hvordan jobbe ut og bygge opp en slik 
veileder
– ROS-analyser – for veilederen og i prosjekter

– Alternative løsninger

– Identifisering av riktige beslutningspunkter

• Hvem er med – og når vil den være ferdig



Utfordringer i sykehusplanlegging

Sykehusprosjekt

Helsedirektoratet
Arbeidsdirektoratet

Kommuner og 
fylkeskommuner

HOD

StortingetMedia

RHF

Samarbeidende HF

Brukerorganisasjoner

Ansatte

HF

Kommunal helsetjeneste

DSB



Sykehusplanlegging og bygging

• Bygge for morgendagen – ikke for gårsdagen

• Kompromissenes kunst

– Ikke for stort og ikke for dyrt å bygge

– Bygge for effektiv drift – klinisk og teknisk

– Ta hensyn til mange og ulike faglige perspektiv

• «mitt fag» er alltid viktigst

– innenfor helse og innenfor bygg/teknikk

» «Grønt sykehus»

» Universell utforming

» Stressreduserende – ikke stress-skapende

» Hyggelig sykehus

» Trygt og rent sykehus

» Best mulig for hvert enkelt medisinske fagområde



SMITTEVERN 

Eiere
• RHF
• HF

Brukere
• Ansatte
• Pasienter
• Pårørende

Utøvende
• Prosjekterende
• Byggere

Offentlig
• Regelverk
• Myndigheter

§

Fagkompetanse 
smittevern

Stakeholders smittevern – involverte 
– med ulike perspektiv



Smittevern i sykehus

• Tekniske og bygningsmessige forutsetninger
– Planleggings- og byggefasen

• Sykehusbygg skal ha spisskompetanse hvilke løsninger som 
er mulige
– Veilederen skal hjelpe oss å stille riktige spørsmål på riktig 

tidspunkt
– ROS-analyser kan være et virkemiddel
– Belyse konsekvensanalyser av veivalg

• Framtidig drift av det som bygges
• Sykehusenes ansvar 

– Helsepersonells rutiner og adferd
– Renholdsrutiner
– Drift og vedlikehold av bygg og tekniske anlegg



Smitteoverføring og sykehusinfeksjoner

Pasientens 
egne

Fra 
personalet

Eksponeringstid
Virulens

Smitteagens sitt 
smittepotensiale

Fra 
medpasient

Pasientens 
mottakelighet -

sårbarhet

Via 
hender

Via brutt hud-/slimhinnebarriere: 
kirurgi, skader, brannskade, 

innstikk

Via kropps-
åpninger

Etablert flora 
i sykehuset

Direkte 
overføring 

(luft/dråpe)

Fremmedlegemer 
som implanteres

Hvor fra - kilden

Hvordan overføres

Blir det HAI



PNØ Prosjekt nytt østfoldsykehus 

Kalnes

SMITTEVERN

Ingen fra smittevern hadde roller i PNØ – ble kun innkalt når 
PNØ syntes det var nødvendig.



En egen organisasjon adskilt fra sykehuset.

Prosesseier – de som kjenner prosessen og bestemmer hvem og 
når noen skal involveres.

Eget stammespråk – RFP, 

Stadig rollebytter internt - vanskelig å vite hvem man skulle 
henvende seg til.

PNØ og andre store utbyggingsprosjekt

SMITTEVERN



Hvorfor en «byggveileder smittevern»? 

• På veg mot en post-antibiotika-fase(?)
• Offentlig regelverk (forskrifter, retningslinjer) er 

mangelfulle mhp hvordan bygge
• Praksis er forskjellig – nasjonalt, innenfor 

Skandinavia og internasjonalt:
– fordi kunnskaps-grunnlaget er mangelfullt og/eller 

tradisjonen ulik?

• For å forhindre at smittevern «blir stående igjen 
på stasjonen»



RIKTIG PROSJEKT
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| Suksessen i et byggeprosjekt… 

ligger i å velge 

riktig prosjekt 
og sikre at prosjektet
gjennomføres riktig



Tidligfaseveilederen

UTVIKLINGSPLAN PROSJEKTINNRAMMING

PROGRAM – OG

KONSEPTUTVIKLING

BEARBEIDING AV VALGT

KONSEPT

(FORPROSJEKT)

B1 B2
B3 B4

AVKLARING

LOKALISERING

GODKJENNING AV

UTVIKLINGSPLAN

RIKTIG FORETAKSSTRATEGI

GODKJENNING

PROSJEKTSTRATEGI – MANDAT

FOR KOSENTPFASEN

RIKTIG PROSJEKTSTRATEGI

KONSEPTVALG

LÅNESØKNAD TIL HOD

RIKTIG LOKALISERING

KSU
KSK

INVESTERINGS-
BESLUTNING

RIKTIG KONSEPT RIKTIG PROSJEKT

B1: MANDAT FOR

OPPSTART TIDLIGFASE

B2: GODKJENNING AV MANDAT

FOR KONSEPTFASEN
B3: VALG AV KONSEPT

B4: INVESTERINGS-
BESLUTNING



STYRINGSYSTEMET  EUREKA   konseptutvikling



Hva diskusteres?



Hvordan jobbe den fram

• Risikoanalyser av områder i sykehus

– Mottak, Intensiv, Operasjon, sengeområder

• Kartlegging av alternative løsninger

– Evidens for alternativene

– Investeringskostnad for hvert alternativ

– Konsekvenser for drift, av bygg/teknikk og klinikk

• Finne riktige beslutningspunkter



ROS – risiko og sårbarhet

To definisjoner:
Risiko (DSB): Med risiko menes sannsynligheten for og 
konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.

Risikoanalyse/Risikovurdering/Risikoevaluering (DFØ): 
Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne 
risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede 
hendelser og årsaker til og konsekvenser av disse



Konsekvensskala Sykehusfunksjoner Plan/Framdrift Sikkerhet Kostnad (% av budsjett)

Ytre miljø

(luft, avløp, 

grunn)

Omdømme

5

Svært 

alvorlig/Katastrof

alt

En eller flere kritiske 

funksjoner er satt helt ut av 

spill – Lang reparasjonstid 

(dager)

Forsinkelse >12 mnd på 

overlevering

Død eller alvorlig 

skade på flere 

personer

>1000 MNOK (>20%)

Omfattende 

miljøskade

Lang restitusjonstid

Ødeleggende omdømmetap 

4 Alvorlig

En eller flere kritiske 

funksjoner er satt helt ut av 

spill – Kort reparasjonstid 

(timer)

3-12 mnd på 

overlevering

Død eller alvorlig 

personskade med fare 

for varig tap av 

helse/varig mén 

100-1000 MNOK (2-20%)

Omfattende 

miljøskade

Kort restitusjonstid

Omfattende nasjonal 

eksponering som gir langvarig 

omdømmetap. Omfattende 

negativ påvirkning på 

gjennomføringsevne og/eller 

tap av ansvarsområder/rolle

3 Betydelig
En eller flere kritiske 

funksjoner påvirket. Kort 

korreksjonstid  (minutter)

1-3 måneder eller  

ingen betydning for 

overlevering

Alvorlig personskade. 

Langvarig sykefravær
10-100 MNOK (0,2-2%)

Lokal/begrenset 

miljøskade

Kort restitusjonstid

Kortvarig nasjonal 

eksponering og tap av tillit hos 

eiere, oppdragsgivere og 

publikum. Noe negativ 

påvirkning på prosjektets 

gjennomføringsevne 

2 Mindre betydelig

Kortvarig redusert 

kapasitet/kvalitet men ingen 

betydning for 

pasientbehandling

Kort forsinkelse (1-4 

uker) uker)

Mindre alvorlig fysisk/ 

psykisk personskade. 

Korte sykefravær

1-10 MNOK 

Miljøskade med 

svært begrenset 

omfang. Tilbakeføres 

til opprinnelig 

tilstand etter kort tid

Kortvarig og lokal negativ 

eksponering

1 Ubetydelig
Ingen vesentlig betydning for 

sykehusfunksjoner

Marginal forsinkelse 

(dager) som ikke 

påvirker vesentlige 

milepæler eller 

overlevering

Ubetydelig kostnad < 1 MNOK Ingen miljøskade
Ubetydelig negativ 

eksponering

FREKVENS/HYPPIGHET BESKRIVELSE/FORSTÅELSE %
5 Svært sannsynlig (<100%) Skjer regelmessig i vårt sykehus/årlig

4 Sannsynlig (<10%) Har inntruffet i vårt sykehus/hver 10.år

3 Mindre sannsynlig (<1%) Kjenner tilfeller i andre sykehus

2 Lite sannsynlig (<0,1%) Ingen kjente tilfeller

1 Usannsynlig Skjer ikke



ROS – kan gi hjelp til å prioritere tiltak

Generiske – og kritiske – hendelser kan håndteres i veilederen

- Sjekkliste

- Anbefalte normverdier/ standarder 



Forenklet ROS: Grovanalyse

Uønskede hendelser

Smittespredningsrisiko

Akutt-
mottak

OPR Senge-
område

ICU Andre

1. Fare for smitte fra pasient 
med MRSA/annen multiresistent 
mikrobe

HØY

2. Fare for at pasienter i 
venteområdet med ukjent 
smittestatus sprer infeksjon

Middels

3. Fare for at infisert pasient gir 
spredning til andre stuer eller
neste pasient

Lav

4. ICU smitte mellom pasienter Middels

5. hkhkhjhjhkjhjkhjk XX

Kritiske områder i sykehuset
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Akuttmottak

Pasient med ukjent 
smittestatus 
ankommer 

akuttmottak

Sannsynlighet for å 
bringe smitten 

videre?

Konsekvens av 
smitte?

Smittestoffets 
spredningspotensiale
Tid pasienten oppholder seg i 
mottaket
Nærhet til andre personer som 
kan smittes
Tilgang til hygienetiltak (toalett, 
håndvask, sprit)

Mottakerens sårbarhet

Type smittestoff (virulens)

Mengde smittestoff



Anvendelsesområder for ROS i 
prosjekter

• Vurdere smittespredningsrisiko ved et 
utbyggingsalternativ/konsept

• Sammenligne ulike utbyggings-alternativer 
mhp smittespredningsrisiko

Alternativer Funksjoner/områder

Akutt OPS Senge ICU

Konsept A Høy Lav Middels

Konsept B Middels Lav Middels

Konsept C Middels Lav Høy



For å vurdere risiko må vi ha:

• Kunnskap om tilsvarende hendelser (i norske 
sykehus, i utlandet), herunder
– Årsak/rotårsak (i.e hvilke barrierer sviktet)

– Konsekvens (personsikkerhet, kvalitet av 
sykehusfunksjoner, kostnader, omdømme)

– Hyppighet/frekvens/sannsynlighet (antall 
hendelser per ……..)

Ellers blir det bare synsing ……….☺

Statistikk Erfaringer fra eksperter



…..og hjelp til å følge opp



Flere veier til målet

En problemstilling kan løses på flere måter
– Noe sikkerhet bygges inn

– Resten løses ved organisatoriske tiltak

Vi ønsker å belyse hvilke konsekvenser de ulike 
valgene får
- Investeringskostnader

- Arealbruk 

- Bemanningsbehov 

- Drift og vedlikehold



Noen alternativer

• Sentral eller desentral sengevask

• Ventilasjonsløsning operasjonsstuer

• ICU og sengeområder: ensengs- /flersengsrom

• Isolater: spredt eller samlet, sluse eller forrom

• Organisering av areal i operasjonsområder

• Gjennomstikkskap eller ikke

• Renhold/smittevask eller desinfisering av rom

• ……



Ultrarene operasjonsstuer (10 cfu)

LAF OMRØRING 

http://www.kompetansebiblioteket.no/~/media/Ventok/Bruksomraade/3_26_Ventilasjon_i_sykehus/HighResolution/3_26_Ventilasjon_i_sykehus-0201.svg


Ultrarene operasjonsstuer 

LAF

- Størrelse på sonen

- Plassering av utstyr

- Antall personer

- Bekledning

- Bevegelser

OMRØRING

- Bekledning

- Antall personer

- Renholdsvennlighet

- Omkringliggende rom



Operasjonsstuer for infiserte pasienter

Utenfor selve operasjonsavdelingen?

Eller i den aller reneste stua?

Oppdekning

Operasjon 10 cfu
Innledning

Operasjon 10 cfu
Innledning

Sluse
Pasienter
ansatte

Kontrollert korridor 100 cfu

Operasjon 100 
cfu
Innledning

Operasjon 100 
cfu
Innledning

Operasjon 100 
cfu
Innledning

Operasjon 100 
cfu
Innledning
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Luftsmitteisolat

Klassifisering

Inntransport av seng

- Omlasting i sluse?

- Ekstra dør direkte 
fra korridor?

Dekontaminator –
med gjennomstikk?



Beslutningspunktene - vegvalg

• Riktig tidspunkt og riktig nivå

For tidlig ---- for tidlig ---- ------ for tidlig   --- ---- FOR SEINT !!



Plassering av 
• akuttmottak
• infeksjonspost
Logistikkløsninger
• sentral eller desentral 

sengerengjøring
• vareflyt
• heiskapasitet
Ventilasjonsløsninger
Nærhetskrav
Utforming av 
operasjonsområder

• HF/ RHF planer for håndtering av 
infeksjoner/ epidemier 

• Smittevernplan som del av utv.plan?

Skal dette sykehuset ha: 
• luftsmitteisolat, 
• egen infeksjonsavdeling, 
• hvilken type kirurgi, 
• ensengs- flersengsrom

Prinsippvalg Detaljering

Krav til bygget
• Materialer, overflater
• Hygieneklassifisering av 

rom
• Utforming av 

skyllerom/desinf.rom
• m.fl.



EUREKA detaljprosjekt byggingEUREKA detaljprosjekt byggingEUREKA detaljprosjekt bygging

EUREKA gjennomføring-bygging-anskaffelser



Veien videre 

• Prosjektgruppa 
– 3 fra Sykehusbygg + Lars Varheim fra HSØ - Østfold

• Referansegruppa
– Smittervernkompetanse fra alle 4 helseregioner + 

representant for smittevern fra Folkehelsa

• Foreløpig sluttprodukt utgangen 2017




