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Oppsummering 
Arbeid med forprosjektet Utviklingsplan for Sjukehusapoteket i Bergen starta i juni 
2021. Føremålet med arbeidet var å sikre kartlegging og prioritering av endringsbehov 
ved Sjukehusapoteket i Bergen, og legge til rette for operasjonalisering av desse 
gjennom eit prosjekt som femner om bygg, teknologi/system og organisasjonsutvikling. 

Tilgjenge på egna areal er nøkkelfaktor for å kunne starte arbeid med å utvikle apoteket 
sine areal. SAV har søkt å finne løysing på behov for areal saman med Helse Bergen. 
Dette har så langt ikkje leia fram til ei god nok løysing for heilskapleg planlegging av 
framtidig apotek, noko som har forseinka framdrift mot opprinneleg plan.  

Føretaket sin økonomiske langtidsplan (ØLP) syner at det er ein stram prioriterings-
situasjon for ulike tiltak, der både investeringar til nye apotek i Stavanger, Førde og 
eindoseanlegg er bundne av vedtak i HFa og RHF. Det blir i tida framover viktig å  finne 
gode løysingar på prioriterte investeringsbehov ved SiB, samt vurdere framtidig 
funksjon og rolle for apoteket i nasjonal legemiddelberedskap. 

Bakgrunn 
Oppfølging av styresaker 13/21 AD-orientering Utviklingsplan Sjukehusapoteket i 
Bergen, 17/22 Økonomisk langtidsplan 2023-27 og 31/22 Økonomisk langtidsplan 
2023-27 – oppfølging og konsekvensvurdering. Kortversjon av ferdigstilt utviklingsplan 
for Sjukehusapoteket i Bergen blei lagt som skriv/meldingar til styremøte 08.06.22. 
 
Helse Bergen gjennomførte «Mulighetsstudie for Verkstadbygget» i 2021. Rapport frå 
arbeidet konkluderte mellom anna med frigjeving av areal i bygget til Sjukehusapoteket 
i Bergen og at «andre avdelingar må vike plass for sjukehusapoteket sine behov for 
utviding». 
 
Arbeid med forprosjektet Utviklingsplan for Sjukehusapoteket i Bergen starta i juni 
2021. Føremålet med arbeidet var å sikre kartlegging og prioritering av endringsbehov 
ved Sjukehusapoteket i Bergen, og legge til rette for operasjonalisering av desse 
gjennom eit prosjekt som femner om bygg, teknologi/system og organisasjonsutvikling. 
 

Frå styresak 13/21  
Sjukehusapoteket i Bergen held til i Verkstedbygget ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS). 
Bygget blei oppført i 1983 og er eigd av Helse Bergen. Aktivitet og antall medarbeidarar har auka 
kraftig dei siste 20 åra. Apoteket sine lokaler er kontinuerleg tilpassa behov i drifta gjennom ei 
rekke ombyggingar. Auka volum, endra produkt- og tenesteportefølje, krav i lov og forskrift og 
innføring av ny teknologi og systemer har vore viktigaste drivarar for endring. Publikumseininga 
flytta til foajeen på HUS tidleg på 2000-talet.  
 
Dei siste åra har behov for å utvide og tilpasse areal meldt seg og det har vore tett dialog med 
huseigar om overordna planer for bygget. Apoteket har i 2020-21 tatt del i arbeid med 
moglegheitsstudie for Verkstedbygget. Arbeidet har sett heilskapleg på, og kartlagt behov for, dei 
ulike brukargruppene i bygget med mål om å løyse problemstillinger innafor eksistarende 
bygningsmasse. Viktigaste konklusjonar er at det er for liten plass til alle noverande funksjonar i 
bygget (apotek og Helse Bergen), behov for kontor- og møteromslokalitetar og at ombygging 
parallelt med drift i lokaler er uheldig og fordyrande. Huseigar har gjennom prosessen signalisert 
at apoteket er prioritert leigetakar og at andre avdelingar og funksjonar som utgangspunkt må 
vike plass for å sikre nødvendig areal. 
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Apoteket sin viktigaste kunde er Helse Bergen. Sjukehusføretaket sine behov og utviklingsplaner er 
styrande for apoteket si utvikling, planlegging og prioritering.  
 
 

Organisering av arbeid med utviklingsplan 

Prosjektgruppe for utviklingsplan blei leia av fagdirektør og hadde deltaking av 
apotekar, avdelingsleiarar og representantar frå medarbeidarar. Styringsgruppa blei leia 
av AD og var elles samansett av SAV leiargruppe og representant for medarbeidarar. 
 
Prosjektleiar bygg leiar frå 10.2022 vidare arbeid med utviklingsplan. Styringsgruppa 

blir framleis leia av AD. I utviklingsplanen er det lagt opp til etablering av ulike 

delprosjekt for dei ulike områda (eindose, cytostatika, steril produksjon mv). Ulike 

kjelder til finansiering tilseier at det er behov for eit tydeleg skilje mellom eindose-

prosjektet og øvrige delprosjekt. 

 
 

Tilråding for vidare arbeid med utviklingsplan 

Utviklingsplan for Sjukehusapoteket i Bergen blei godkjent av styringsgruppa i januar 
2022.  
 
Frå utviklingsplanen si oppsummering og anbefaling:  
Prosjektet Utviklingsplan for Sjukehusapoteket i Bergen (SiB) har i fase 1 jobbet med å få 
fram data- og vurderingsgrunnlag for å kunne sikre nødvendig utviklingsarbeid ved 
apoteket. Apoteket trenger tilgang på areal for å realisere ny aktivitet og for å gi rom for 
utvidelser som følge av historisk og ventet fremtidig vekst i aktivitet. Prosjektet har 
estimert behov for nytt areal med rundt 570m2, som er en økning på omlag 38% 
sammenliknet med i dag. Økning utgjøres i hovedsak av behov knyttet til endoseanlegg , ny 
cytostatikalab og sykehusekspedisjon. 
Prosjektet sine anbefalinger for videre arbeid: 

1. Ferdigstille leveranser fra fase 1. 
a. Starte prosess med rekruttering av prosjektleder 
b. Utarbeide utkast til prosjektdirektiv 
c. Dialog med huseier om tilgang på nye arealer basert på identifiserte behov, og 

deretter involvere arkitekt og annen nødvendig kompetanse for å konkretisere 
ulike løsningsalternativ for å sikre helhetsperspektiv. 

2. Faseovergang til fase 2 med etablering av hovedprosjekt som legger til grunn følgende 
rekkefølge for endring. 

a. Flytting av administrasjonsareal og kontorplasser for AFT. 
b. Spesifikasjon, anskaffelse og implementering av vannanlegg 
c. Ombygging av sykehusekspedisjon 
d. Etablere endoseproduksjonsenhet og støtteareal 
e. Etablere av nytt Cytostatikarom og areal for produksjonsrobot, varemottak og 

støtteareal 
f. Tilpasning av nåværende Cytostatikarom for annen tilsetningsproduksjon. 
g. Ombygging og utbedring av sterile produksjonsrom, andre produksjonsrom og 

støtteareal i produksjonsavdelingen. 
 

Basert på arbeid med utviklingsplanen kan apoteket sine behov for auka areal kan grovt 
delast inn i: 

1. Eindoseanlegg 
2. Cytostatikalaboratorium med moglegheit for robotisering 
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3. Væskelager 
4. Areal for kontor og møterom 

Utover dette er det behov for oppgradering av laboratoriar, støtteareal og utstyr (t.d 
vannanlegg og autoklavar) i produksjonsavdelinga, og i tillegg areal til garderobar og 
toalett. I arbeidet med utviklingsplanen blei det vurdert at areal for steril 
legemiddelproduksjon utanom vannanlegget ville krevje grundigare analyse, og arbeidet 
blei såleis flytta inn i hovudprosjektet. 
 
 

Oppfølging av utviklingsplan 
Etter framlegging av utviklingsplan jobba forprosjektet vidare med førebels prosjekt-
direktiv for seinare fasar av prosjektarbeidet og utlysingstekst for prosjektleiar til 
gjennomføringsprosjektet. Prosjektleiar med byggfagleg bakgrunn starta 01.09.22. 
Ressursen har i tillegg til prosjektleiaroppgåver i prosjektet ved SiB óg støtteoppgåver i 
oppfølging av byggeprosjekta i Førde og Stavanger. 
 
Tilgjenge på areal i Verkstedbygget er ein viktig nøkkel til å kunne starte arbeid med å 
utvikle apoteket sine areal. SAV har, saman med Helse Bergen, søkt å finne løysing på 
behov for areal gjennom ei rekke ulike initiativ. Dette har så langt ikkje leia fram til ei 
god nok løysing for heilskapleg planlegging av framtidig apotek. Det er difor naudsynt 
for prosjektet å gjere nye vurderingar knytt til prioritering og framdrift (fase 1). 
 
Vidare arbeid med vurdering av ulike funksjonar det hausten 2022 syner ei viss auke av 
arealbehov. Årsak til dette er delt, men er mellom anna knytt til arealutforming, arbeids-
miljøkrav og storleik av maskinar (eindose).  
 
 

Tabell 1: Tidsline for utvalde aktiviteter med oppfølging av arealbehov (frå medio 2021-23) 

Tidspunkt 

(månad.år) 

Aktivitet Dialog med 

06.2021 Orientering om arbeid med utviklingsplan 

SiB 

Dialogmøte Helse Bergen 

08-10.2021 Dialog om alternativ plassering av 

væskelager 

 

Prosjekt regionalt 

forsyningslager 

Sykehusinnkjøp 

10.2021 Mulighet for relokalisering av væskelager 

til annet areal i HBE 

Helse Bergen 

09.2021-

12.2021 

Risikoanalyse og behovskartlegging for SiB Sykehusbygg 

12.2021 Oppfølging spørsmål om tilgang på areal Helse Bergen 

12.2021 Utarbeiding av forenkla kravspesifikasjon 

for væskelager 

Helse Bergen 

12.2021 Befaring i apoteket fra Helse Bergen Helse Bergen 

02.2022 Utviklingsplan ferdigstilt  

02.2022 Gjennomgang av utviklingsplan Helse Bergen 

03-5.2022 Oppfølgingsmøter om arealtilgang  

(3 møter) 

Helse Bergen 

08.2022 Utgreiing av utflytting av væskelager til 

leid lokale utanfor sjukehusområdet 

Sykehusinnkjøp 

Helse Bergen 

Legemiddelverket 
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09.2022 Utviklingsplan for SiB Dialogmøte HBE 

12.2022 Utgreiing av andre areal for produksjon av 

cytostatika på sjukehusområdet.  

Helse Bergen 

 

01.2023 Orientering om prosess for eindoseanlegg 

og utvikling av areal for SAV. 

Dialogmøte HBE 

10.2022-

03.2023 

Prosjektleder SAV har tett dialog med 

prosjektkontoret i Helse Bergen om areal 

og løsninger for eindoseanlegg 

Helse Bergen 

01.2023-

03.2023 

SAV og HBE har engasjert arkitekt for å 

vurdere løysingar for eindoseanlegg i 

Verkstedbygget 

Helse Bergen/arkitekt 

 

 
Referat frå dialogmøte med HBE 13.9.2022: Det understrekes behov for høyt tempo og 
beslutninger på høyt nok nivå for å unngå ytterligere forsinkelser, særlig knyttet til planer 
for ombygging (væskelager, endoseanlegg og cytostatikaproduksjon).  
 
Og frå dialogmøte den 31.1.2023 
Foreløpig ikke tilstrekkelig [areal] til produksjonslinjen som trengs (volum / maskiner etc) 
[Det er] Stor vilje til å finne løsning. Pågående dialog. «Har aldri vært nærmere», selv om 
prosessen  
er langt på overtid 
Leter etter areal både internt og eksternt. 
 
 
Risikoanalyse 
Risikoanalyse for apotekareala blei utarbeidd som grunnlag for utviklingsplan i 
samarbeid med Sykehusbygg. Prosjektet arbeider med å oppdatere risikoanalyse som 
underlag for arealprioritering mot HBE. 
 
 
Tilsyn 
Endeleg resultat etter tilsyn frå Statens Legemiddelverk 20.-21.2.23 er så langt ikkje 
klart. Inntrykket etter gjennomgang av observasjonar i etterkant av møtet er likevel at 
tilstand for areal og utstyr er ein vesentleg faktor. Døme på dette er vannanlegg, 
observasjonar knytt til personsluser og inventar på laboratoriar. 
 
 
Økonomisk langtidsplan (ØLP) 
ØLP for 2023-27 blei sist lagt fram for styret i sak 31/22. Tabell 5 i saka syner samla 
konsekvensjustert investeringsprogram, der det er sett av 53,5mNOK til arbeid med 
apotekareal i Bergen. Størstedelen av beløpet er knytt opp mot eindoseanlegg. Ein viser 
elles til styresak 12/23 Eindoseanlegg – søknad om finansiering. Dersom finansiering 
vert innvilga kjem dette i tillegg til beløp på linje “Resterande investringsråme” i tabell 2 
under.  
 
ØLP syner at føretaket står i ein stram prioriteringssituasjon når det gjeld ulike 
investeringar, der både investeringar til nye apotek i Stavanger, Førde og eindoseanlegg 
er bundne av vedtak i HFa og RHF. I tillegg bind innføring av nye digitale apoteksystem 
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opp investeringsmidlar. Eventuell endring i kostnad i andre prosjekt vil og verke inn på 
ramme for investering ved SiB. 
 
 
Tabell 2: Tabell 5 frå styresak ØLP SAV 2023-27 

 

Kommentarar  
Utviklingsplan for SiB syner stort behov for oppgradering og tilpassing av apotekareal til 
ulike krav og auka leveransevolum. Føretaket har så langt ikkje klart å prioritere 
investeringar innafor noverande investeringsramme og likviditet ved apoteket utover 
førebuande aktivitetar og eindoseanlegg. Dette skuldast langt på veg at ei stor del av 
føretaket si investeringsevne er bunde opp i andre prosjekt. 
 
Ei anna viktig utfordring er at det på grunn av manglande avklaringar om areal så langt 
ikkje har vore mogleg å planlegge heilskapleg for eit framtidig apotek. At planer for dei 
ulike delprosjekta heng saman er viktig grunna tett vekselverknad. Til dømes gjev 
plassering og dimensjonering av vannanlegg føringar for framtidig produksjons-
verksemd. Eindoseanlegget vil krevje fysisk tilpassing av vareflyt og lagerhald i 
sjukehusekspedisjonen. Desse koplingane er ikkje til hinder for at prosjektet kan 
gjennomførast i fleire trinn, men det er likevel vår vurdering at heilskapleg planlegging 
er naudsynt for å leggje til rette for eit best mogleg resultat. 
 
 

Steril lagerproduksjon 

Produksjonsfasilitetar for steril lagerproduksjon ved SiB er eit av to anlegg av denne 
typen ved sjukehusapotek i Norge og såleis ei viktig del av nasjonal legemiddel-
beredskap. Fasilitetane treng oppgradering, er kostbare og vert, grunna lågt 
produksjonsvolum, i praksis subsidiert av anna drift. Avgjerd om eventuell vidare 
investering i, og drift av dette anlegget bør etter grundig lokal vurdering etter 
administrasjonen sitt syn løftast til regionalt nivå. 
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Konklusjon  
Administrasjonen og styret må samarbeide for å finne gode løysingar på prioriterte 
investeringsbehov ved SiB, samt framtidig funksjon og rolle for apoteket i nasjonal 
legemiddelberedskap. 

 

 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Utviklingsplan for Sjukehusapoteket i Bergen 
Utviklingsplan - kortversjon 


