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Oppsummering og anbefalinger 
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. 

Innledning 
Sjukehusapoteket i Bergen (SiB) har sin hovedvirksomhet lokalisert i 2.etasje i Verkstedbygget ved 

Haukeland Universitetssykehus, representert ved avdelingene Sykehusekspedisjon, Avdeling for 

tilsetningsproduksjon, Avdeling for steril/ikke-steril produksjon, avdeling for farmasøytiske tjenester 

og administrasjon. I 2021 har det blitt gjennomført i arbeid med mulighetsstudie for Verkstedbygget i 

regi av huseier (Helse Bergen). Studien har analysert og kartlagt behov for de ulike brukergruppene i 

bygget med mål om å løse problemstillinger innenfor eksisterende bygningsmasse.  

Viktigste konklusjoner fra mulighetsstudien er at det er for liten plass til alle nåværende funksjoner 

(sykehusapotek og Helse Bergen), stort behov for kontor- og møterom og at ombygging parallelt med 

drift i lokaler er uheldig. Huseier har indikert at apoteket er prioritert leietaker i bygget og at andre 

avdelinger og funksjoner må vike plass for å sikre nødvendig areal. 

Med bakgrunn i mulighetsstudie har Sjukehusapoteka Vest satt i gang et prosjekt å etablere en 

utviklingsplan for Sjukehusapoteket i Bergen. 

Prosjektmål 
Prosjektet «Utviklingsplan for Sjukehusapoteket i Bergen» har hatt som mål å sikre nødvendig 
fremdrift og grunnlag for beslutning av nødvendige utviklingsarbeid relatert til bygg, teknologi og 
system for å dekke både lokale og regionale behov. Videre gjennomføre kartlegging og utvikle 
forståelse av kundenes behov for fremtidige leveranser, tjenester, arbeidsprosesser og –flyt i 
apotekets avdelinger. Prosjektet er planlagt over flere faser, der første fase er planleggings-



/forprosjektfase. Prosjektering, bygg, gevinstrealisering og organisasjonsutvikling kommer i senere 
faser. 

Leveranser fra fase 1:  
Utviklingsplan for Sjukehusapoteket i Bergen som inneholder anbefaling til prioriterte aktiviteter og 
gjennomføring, herunder også: 

 Organisatorisk forankring av behov og planer 

 Vurdering av kundenes fremtidige behov og strategier (eks topp 5 risiko, endose, kliniske 
utprøvninger). 

 Vurdering av forretningsmessige muligheter 

 Kartlegging og vurdering av bygningsmessige forhold, bruk av teknologi og system, utvikling 
av arbeidsflyt og tjenesteleveranser som er knyttet til apoteklokalet. 

 Hensyn til ytre miljø, med utgangspunkt i SAV miljøpolitikk. 
o Vurdering av relevante miljøaspekt og miljømål for byggeprosjektet. 

 Prosjektdirektiv for fase 2-4. 

 Stillingsbeskrivelse for prosjektleder gjennomføringsprosjekt (fase 2-4). 

Metode, organisering og avgrensing  

Metode 
Det har blitt gjennomført 4 styringsgruppemøter og 6 prosjektmøter i perioden 06.2021 – 01.2022,  
og i tillegg avdelingsvise arbeidsmøter, samt arbeidsmøter med Sykehusbygg. 

Sammensetning av prosjekt- og styringsgruppe er angitt i tabell 1 og 2. 

Tabell 1: Styringsgruppe 

Rolle Navn Funksjon 

Leder av styringsgruppe Jon Bolstad Adm dir 

Medlem  Ola Rye Økonomidirektør 

Medlem Berit Berntsen HRO-direktør 

Medlem Lene S Jakobsen Sykehusapoteker SiH 

Medlem Tonje Folkvang Sykehusapoteker SiS 

Medlem Lillian Vågan Representant for ansatte 

 

Tabell 2: Prosjektgruppe 

Rolle Navn Funksjon 

Prosjektleder Christer Bakke Frantzen Fagdirektør SAV 

Medlem  Camilla Walle Avdelingsleder SHE 

Medlem Magnus Hole Avdelingsleder PRO tils 

Medlem Ragnhild Haugse Avdelingsleder PRO 145 

Medlem Trude Mellingsæter Avdelingsleder AFT 

Medlem Pål Espen Johannessen Apoteker SiB  

Medlem Stine Skutlaberg Representant for ansatte 

Medlem Nina Haakonsen Verneombud 

Behovskartlegging og risikoanalyser er forankret i den enkelte avdeling gjennom innspillsrunder i 
avdelingsmøter og ved involvering av nøkkelmedarbeidere i samarbeid med avdelingsleder. 



Grovplanlegging av arealdisponering og kvalitetssikring av risikoanalyser er utført i samarbeid med 

representanter fra Sykehusbygg HF i 4 workshops (november-desember).  I tillegg bidrag til 

prosesstøtte og overføring av kunnskap fra tilsvarende byggeprosjekt i apotek. 

Prosjektet har gjennomført befaringer ved produksjonsavdelingene i Sykehusapoteket Oslo (Ullevål 
(cytostatikaproduksjon), Rikshospitalet og Radiumhospitalet), samt Regionhovedstadens apotek i 
København. I tillegg befaring i avdelinger for sykehusleveranser ved Sykehusapoteket Østfold på 
Kalnes og Sykehusapoteket på Ahus.  

Prosjektet har lagt til grunn allerede utførte eller pågående arbeid og kartlegginger på områdene 
endose (SAV anskaffelsesprosjekt endose), IKT-løsninger (SAP, produksjonsstøtte, kurveløsning) og 
bygg (Mulighetsstudie for Verkstedbygget). Det har også vært dialog med byggeprosjektene ved 
Sjukehusapoteket i Stavanger og Førde.  

Dialog med kunde og huseier har blitt gjennomført på ulike nivå, gjennom dialogmøte (nivå 1) og 
dialog med medisinskfaglig kontaktperson og eiendomsavdelingen ved prosjektkontoret.  

Trendanalyse basert på framskriving av historiske salgstall er gjennomført av økonomiavdelingen i 
SAV. 

Medarbeidere er oppdatert på utvikling i arbeidet gjennom saker på intranett, avdelingsmøter og 
samhandlingsmøter i tråd med prosjektets kommunikasjonsplan. 

Avgrensing 
Prosjektet har ikke vurdert 

 Detaljert spesifikasjon av krav til lokaler (ivaretas i senere faser) 

 Leveranse av farmasøytiske tjenester til sykehuset 

 Publikumsavdelingens arealer 

 Kompetanseutvikling og opplæring 

 Forhold knyttet til organisering av avdelinger i apoteket som for eksempel ansvarsområder 
eller arbeidstidsordninger. 

 Disponering av investeringsbudsjett 

 Regulatoriske begrensninger knyttet til framtidig endoseproduksjon etter Skiensmodellen. 
 

Prosjektet har så langt ikke etablert dialog med Statens Legemiddelverk om arealplaner. 

Data og vurderingsgrunnlag 
Et godt vurderingsgrunnlag av ulike kilder til behov for utvikling av Sjukehusapoteket i Bergen på lang 

sikt er avgjørende for kvalitet på planverket. Samtidig er det en viktig erkjennelse at det på flere 

områder er stor usikkerhet om retning og omfang av endringer, slik at det på flere områder har vært 

nødvendig å gjøre vurderinger og antakelser basert på historikk, erfaringer fra andre apotek og 

generell kunnskap om apotekdrift. Det er også stor usikkerhet om hvilke tilleggsareal apoteket vil få 

tilgang til på kort- og mellomlang sikt. 

Vurdering av apotekets behov 
Føringer for framtidig utforming og innhold av sykehusapoteket styres av kundebehov, regulatoriske 

krav og dels av bransjenormer. Samtidig er utforming påvirket og delvis begrenset av blant annet 

kultur, bygningsmessige rammer, teknologi og økonomi. Behovskartlegginger i vedlegg 1 

oppsummerer vurdering av rom-, areal- og funksjonsbehov per avdeling. 



Arbeid med avdelingsvise behovskartlegginger i plenum i avdelingsmøter har vært et viktig verktøy 

for å skape arena for reell medvirkning og organisatorisk forankring. Samtidig har arbeidet bidratt til 

å skape en kontekst for prosjektarbeidet basert på medarbeidernes opplevelse av arbeidssituasjon, 

vare og personflyt. Videre har involvering av nøkkelmedarbeidere bidratt til nødvendig spissing og 

prioritering av behov.. 

Det er avdekket endringsbehov i alle 5 apotekavdelinger i Verkstedbygget, men med ulik hastegrad. 

Apotekets behov er relatert til ulike aspekt ved driften men har som fellesnevnere kvalitet, HMS og 

fleksibilitet for utvikling. Behov kan summeres opp i følgende hovedpunkt (uprioritert rekkefølge): 

1. Etablere areal for endoseproduksjon 

2. Tilpasse og flytte kontor- og møteromsareal for å sikre driftsmessige behov. 

3. Tilpasse lagerkapasitet og støtteareal i sykehusekspedisjon for fremtidig vareflyt og –

forsyning. 

4. Utvikle og tilpasse kapasitet av produksjonsrom og tilhørende støtteareal og –funksjoner for 

fremtidige produksjonsvolum og legge til rette for automatisering. 

5. Etablere nytt vannanlegg (Water for injection) tilknyttet produksjonsavdelingen. 

6. Sikre hensiktsmessig vare- og personflyt  i apoteket som helhet. 

 

Alle endringsbehov i apoteket må sees i nær sammenheng med identifiserte kundebehov (se avsnitt 

under).  Organisatorisk erfaring med byggeprosjekt tilsier at det bør tilstrebes å trinnvis 

gjennomføring som i minst mulig grad griper inn i drift (frigjøre areal => bygge og forberede 

implementering => flytte inn).  

Det er som del av prosjektarbeidet gjort behovsvurderinger for alle avdelinger. Behovsvurderingene 

er gjennomført med utgangspunkt i kunnskap om nåsituasjon, samt vurdering av fremtidig aktivitet i 

avdelingene. Vare- og personflyt er også tatt inn som del av vurderinger.  

Det er viktig å understreke at behovsvurderinger er et av mange element som gir input til endelig 

sluttresultat. Viktige faktorer er blant annet tilgang på areal, utforming av areal, kundebehov og 

tilgang på investeringsmidler. 

Vurdering av kundebehov 
Apotekets hovedkunde for kjøp av varer og tjenester er Helse Bergen. 

Varesalg til hovedkunde er sammensatt av industriframstilte legemidler (alle legemiddelformer), 

væsker og apotekframstilte legemidler. 

Trendanalyser 

Trend for salg av legemidler/apotekframstilte legemidler til Helse Bergen i perioden 2015-2021 er 

analysert for utvikling i antall pakninger, Definerte døgndoser (DDD) og ekspedisjoner.  

Tabell 3: Trendvekst sykehusekspedisjon og produksjon 2015-21 (%) 
 SHE PRO Væsker 

Pakninger 2 5,7 5,9 

DDD 2,5 5,2 4,8 

Ekspedisjoner 2,3 1,7 2,4 

Ekspedisjonslinjer 1,5 4,1 4,1 

I tillegg er utvikling i produksjonsvolum (antall produksjoner) analysert for samme tidsperiode for 

ulike produksjonstyper.  

Tabell 4: Trendvekst antall produksjoner Avdeling for tilsetning 2015-21 (%) 



 Cytostatika Tilsetninger inkl 

hjemmepasienter 

Hjemmepasienter 

Antall produksjoner 4,4 18,1 11,4 

Sterk trendvekst i tilsetninger kan delvis forklares ut fra overtakelse av Eylea og Avastin i perioden. I 

tillegg har det vært en økning i antall hjemmepasienter. Trolig kan dette forklares i overføring av 

oppgaver fra hjemmetjeneste til apotek (kilde: Avdelingsleder, Avdeling for tilsetning). 

For steril produksjon er trendvekst for perioden 2015-21 beregnet til -10,4%. For ikke-steril 

produksjon er trendvekst -2,0% i samme periode. 

Endose 

Helse Bergen gjennomførte vurdering av overgang til endosepakkede legemidler i 2019. I rapport fra 

arbeidet blir det lagt til grunn en målsetning om at 70-80% av alle tabletter og kapsler levert til Helse 

Bergen skal være endosepakket. Tabletter og kapsler utgjør omlag 40-50% av varene på basislister 

ved sengeposter (Kilde: Stikkprøve Gastro Kir 1 og Med 5 V, mai 2019). 

Ettersom endoseanlegget ved SiB er tiltenkt regional funksjon vil produksjonsvolum for Helse Førde, 

Haraldsplass, Helse Fonna og Helse Stavanger komme i tillegg. I kostnad-nytteanalyse utarbeidet for 

SAV sitt styre (styresak 12/2018) ble det lagt til grunn behov for ompakking av 7,2 millioner tabletter 

til regionen (58% av samlet forbruk av endose). Jamfør ny beregning fra 01.2022 er anslaget justert 

opp til 7,6 millioner tabletter, som tilsvarer omlag 165.000 pakninger/år.  

Erfaringer fra arbeid med kravspesifikasjonen i anskaffelsesprosjektet for endose tilsier at omlag 50% 

pakkes fra bulk (3,8 mill) og 50% pakkes fra blister (3,8 mill). Det antas at fordelingen kan forskyves 

den ene eller den andre retningen når anlegget har vært i drift en stund, så det må være rom for 

justeringer. I praksis vil antakelig dette bety at vi innledningsvis vi ha 2 pakkemaskiner for bulk og 2 

pakkemaskiner for blister, men at vi gjennom opsjonene kan kjøpe inn ytterligere en maskin av hver 

type dersom det blir nødvendig. Dette innebærer at anlegget må planlegges for inntil 6 

pakkemaskiner (3 bulk og 3 blister).  (Kilde: Tonje Folkvang, PL SAV anskaffelsesprosjekt endose). 

Ved en gjennomsnittlig pakningsstørrelse på 801 tabletter /pakning gir 7,6 millioner tabletter behov 

for en inngående logistikk til pakkeanlegget på 95.000 pakninger. Med 2 ukers lager gir dette et 

lagringsbehov tilsvarende 3600 pakninger (inngående til endoseproduksjon). Tilsvarende vil det 

dersom det estimeres gjennomsnittlig pakningsstørrelse på 402 tabletter/pakning, og 2 ukers lager gi 

et lagringsbehov av ferdigproduserte endoser på 7300. I sum blir dette 10.900 pakninger og så bør 

det beregnes en overkapasitet på 10-20%, samt buffer for fremtidig vekst.  

Med en underliggende vekst på 2% er estimat på antall pakninger 12.000 (5år) og 13.300 (10 år). 

Med buffer på 20% gir dette et intervall på kapasitet på 13.000-16.000 pakninger (bufferlager på 2+2 

uker). Dette ligger i øvre del av lagringskapasitet for vareautomater som i dag opereres i SAV. 

Omfang av bufferlager kan vurderes, både ut fra eksisterende bufferlager i apotek, samt 

samlokalisering med SiB. 

I tillegg kommer industripakkede endoser, samlet 4,3 millioner i Helse Vest (2018-tall) som 

forutsettes håndtert gjennom apotekenes øvrige varedistribusjon (Kilde styresak SAV 12/2018 

Levering av endose i Helse Vest)[FCB1] 

                                                           
1 Estimat. Legger til grunn at det er størst andel 100-pakninger men at noen tabletter kommer i mindre 
pakninger (30 og 50 stk).  
2 Estimat. Legger til grunn at det er størst andel 50-pakninger, men at det for noen formål lages mindre 
pakninger (10 stk) 



Det forutsettes at regulatoriske forhold vedrørende ompakking av endose i sykehusapotek er avklart 

før det gjøres avrop på anskaffelse og arbeid med etablering av anlegg startes opp. 

 

 

 

Væskelager 

Helse Bergen gjorde analyse av beredskapslagringsbehov for væsker i 2019 i forbindelse med sak til 
regionalt fagdirektørmøte om beredskapslagring av væsker. I saken ble det anbefalt økning til 12 
ukers lager for Ringer-acetat, NaCl 9mg/ml og Glukose 50mg/ml i 500ml og 1000ml, samt tre typer 
Sondemat. Økningen ble estimert til å kreve om lag 34 ekstra palleplasser og øke lagerverdien med 

ca 300.000 kr. 

Væskelageret ved SiB har 78 palleplasser, i tillegg til en del paller plassert på gulv. Om lag 10 paller 

står per januar 2022 på 3P lager hos AHN (grossist). Samlet estimat på nåværende beholdning 

inkludert 3P er 100 paller, men apoteket fyller ikke krav til beredskapslager. Dette er delvis knyttet til 

volum på lager og delvis knyttet til holdbarhet på produkt (Kilde avdelingsleder C. Walle). Ut fra Helse 

Bergen sin rapport (2019) og nåværende beholdning av væsker og apotekets egenlagring (emballasje, 

innsatsfaktorer PRO) er samlet lagringsbehov for storvolumvarer trolig om lag 120-130 paller, der 30-

40 paller er apotekets eget behov fordelt på de to produksjonsavdelingene.  

Dette indikerer at om apotekets egne varer flyttes til andre lokasjoner kreves om lag 20-30 

palleplasser i tillegg til dagens 78 plasser, samlet 100-110 plasser for å fylle lagringsbehov uten 3P-

lager og lagring på gulv.  

Egenproduserte legemiddel 

Egenproduserte legemidler inkluderer Cytostatika, TPN, smertepumper, antibiotika, sterile 

legemidler for lagerhold og en del andre mindre varekategorier (eks kliniske utprøvninger, GMO). 

Merk at produksjonslinjer for ikke-sterile legemiddelformer ikke er inkludert i denne vurderingen. 

Cytostatika 

Det har gjennom kartleggingsarbeidet ikke vært mulig å fremskaffe informasjon fra Helse Bergen om 

fremtidig utvikling i bruk av cytostatika. Besøk ved andre sykehusapotek har imidlertid ikke gitt 

grunnlag for prediksjon om nedgang fra dagens nivå som følge av overgang til for eksempel ferdige 

tilberedninger eller produkt som tilberedes på post (lukkede system). 

Det er fra Helse Bergen sin side ønske om løsninger/system som bidrar til bedret pasientsikkerhet, 

herunder produksjonsstøtteløsninger og automatiserte løsninger. Trendanalysen viser en årlig vekst i 

perioden 2015-21 på 4,4%. Det er i SAV sin økonomiske langtidsplan lagt til grunn vekst på 2,7% for 

produksjon av cytostatika. 

Dagens produksjonsrom ble bygget i 2003 og rommer 3 produksjonsbenker som nyttes til produksjon 

av legemidler. Store deler av denne driftstiden er rommet bemannet opp til kapasitetsgrense (10 

personer). Det er ikke rom for ytterligere utvidelse av antall produksjonsbenker eller automatisering i 

dagens produksjonsrom. 

Andre tilsetninger (TPN, smertepumper, antibiotika) 

Det har i kartleggingsarbeidet vært dialog med Helse Bergen om ulike typer fremtidige løsninger for 

styrking av tilberedning på sykehuspost. Herunder har modeller for farmasitun vært diskutert. 

Prosjektet anser på bakgrunn av foreliggende informasjon det ikke som realistisk en økning av andre 

tilsetninger i apoteket på nivå med trendvekst kommende år. Det er samtidig viktig å peke på behov 

for å bygge inn fleksibilitet for fremtidige endringer med bakgrunn i at trendvekst er svært høy i 



perioden 2015-21 (18,1%). Økonomisk langtidsplan legger til grunn trendvekst på 2,9% på området. 

Avdelingsleder oppgir at kapasitet for å ta unna dagens volum er utfordrende i dagens 

produksjonsrom (2 benker), og ønsker tidligst mulig innfasing av nye lokaler. 

Sterile legemiddelformer 

Prosjektet har så langt ikke gjort egen kartlegging eller vurdering av utvikling for produksjon av sterile 

legemidler for lagerhold. Avdelingen leverer til kunder over hele landet, og volum har vært i nedgang 

de siste årene. Prosjektet anbefaler at både innhold og omfang av produksjon av sterile 

legemiddelformer gjennomgås i en egen arbeidspakke i hovedprosjektet. 

 

Kliniske utprøvinger 

Helse Bergen har ved ulike anledninger i perioden 2019-21 henvendt seg til apoteket med 

forespørsel om produksjon til kliniske utprøvninger. Det er ulike nivå av tilvirkertillatelse, der 

ompakking/om-merking er mest aktuell pt. Det er også interesse fra ulike forskningsmiljø tilknyttet 

Helse Bergen for etablering av mer omfattende tilvirkertillatelser (produksjon etter legemiddellovens 

bestemmelser). Apoteket har så langt ikke søkt om tilvirkertillatelser på dette området. Det er også 

behov for å etablere egnet produksjonsrom med utgangspunkt i type tilvirkertillatelse (kan 

kombineres med annen aktivitet). 

GMO-legemidler 

Produksjon av legemidler som inneholder genmodifiserte organismer (GMO) er et nytt område i 

sykehusapotek. Apoteket er for tiden (2021) involvert i produksjon av Luxturna til Øyeavdelingen i 

Helse Bergen. Det er basert på kunnskap om utvikling av feltet forventet at det vil komme flere 

oppdrag av denne typen fremover. Det stilles egne krav til produksjonsrom for denne 

legemiddeltypen. Både Regionhovedstadens apotek i København og Sykehusapoteket Oslo har denne 

typen produksjon. 

Farmasøytiske tjenester 

Helse Bergen opplyser 11-2021 at de organiserer en spørreundersøkelse for å kartlegge mer om 

brukererfaringer og ønsker/behov. Den prinsipielle modellen for fakturering og fordeling av 

rådgivingstjenester er også til drøfting. Prosjektet vurderer at tilbakemelding ikke vil ha vesentlig 

betydning for dimensjonering av areal i byggeprosjektet. 

 

Vurdering av forretningsmessige muligheter 

Det er i fase 1 av prosjektet ikke gjort egen vurdering av forretningsmessige muligheter utover 

vurdering av hvilke leveranser hovedkunden vil ha behov for. 

Det er imidlertid særlig grunnlag for å jobbe videre med vurdering av muligheter knyttet til 

salveproduksjon og farmasøytiske tjenester mot kommunal sektor. Det anbefales at dette løftes ut av 

prosjektet og følges opp i egne arbeid ledet av kommunikasjon og markedsavdelingen i 

foretaksadministrasjonen. 

Vurdering av teknologi og system 
Sjukehusapoteka Vest gjennomfører i 2021-23 skifte av ulike kjernesystem, herunder ERP-system, 

Farmapro og Cytodose – produksjonsstøttesystem. Samtidig innføres nytt regionalt kurvesystem 

Meona i regionen gjennom KULE-prosjektet.  

I tillegg pågår det en anskaffelsesprosess for nye vareautomater og endoseproduksjonsenheter som 

ventes avsluttet Q4 2022. 



Vareautomater 

SiB har for tiden 3 vareautomater, 2 plassert i SHE og 1 i PUB. Automatene i SHE har vært i drift i om 

lag 10 år. Samlet lagringskapasitet i automater i SHE oppgis å være for lav, også med hensyn på 

redundans ved stans. Det er ikke gjort kapasitetsberegninger som vurderer konsekvenser av 

overgang til endoseforpakninger i dette prosjektarbeidet. 

 

Endoseproduksjonsanlegg 

Det ventes ut fra anslått volum på endosepakking i regionen og avhengig av resultat av anskaffelse at 

det vil være behov for 4 endoseproduksjonsenheter, hvorav 2 må kunne kutte blister. Imidlertid bør 

anlegget ut fra volum- og kapasitetsbetraktninger planlegges dimensjonert for inntil 6 enheter (kilde: 

prosjektleder, endoseprosjektet). 

Prosjektet har sett på vareflyt tilknyttet endoseproduksjonsanlegg på Kalnes, ved Ahus og i 

København. I tilknytning til endoseproduksjonsanlegget er vurderingen at det må etableres 

vareautomat for inngående (råvarer), og utgående (ferdig pakkede) legemidler. Dette er basert på 

erfaringer fra andre apotek, samt volumbetraktninger. Det må utredes om behovet kan dekkes av en 

vareautomat. 

Produksjonsrobot Cytostatika  

Ved befaringer på Radiumhospitalet og i København har prosjektet hatt diskusjon om egnethet av 

automatisert cytostatikaproduksjon og forutsetninger for effektiv drift. Begge apotek bruker 

produksjonsrobot fra leverandøren Loccioni. Fra begge apotek understrekes det at tett dialog med 

leverandør, god styring av bestilling og produksjonsrekkefølge gjennom samarbeid med klinikk, samt 

eventuelt dose banding, er viktige forutsetninger for å lykkes. Det synes klart at SiB sitt 

produksjonsvolum på ca 35000 enheter per år (om lag samme nivå som Radiumhospitalet), og 

fortsatt utsikt til vekst er egnet for automatisering.  

Vurdering av bygningsmessige forhold 
Prosjektet har ikke gjort egen vurdering av bygningsmessige forhold, men har gjort vurdering av 

arealbehov og tidspunkt for innfasing av nye areal. Det er etablert dialog med huseier gjennom 

prosjektkontoret ved eiendomsavdelingen i Helse Bergen. Prosjektet har gjennomført 

orienteringsmøter og befaringer sammen med representanter fra prosjektkontoret. 

Huseier avventer denne prosjektrapporten som grunnlag for vurdering og allokering av areal. 

Prosjektet har lagt til grunn at størst mulig grad av samlokalisering av apotekets funksjoner er en 

fordel, både mhp driftsmessige forhold og regulatorisk godkjenning. 

Vurdering av bygningsmessige forhold må også sees i sammenheng med rapporten «Mulighetsstudie 

for Verkstedbygget» (2021). 

Leveranse 1: Utviklingsplan 
Prosjektets forslag til utviklingsplan er basert på vurdering av arealbehov, nåværende driftssituasjon 

herunder særlig vare- og arbeidsflyt og innfasing av ny teknologi. For detaljerte behovsbeskrivelser 

per avdeling se vedlegg 1. 

Sykehusapoteket har i 2 etg av Verkstedbygget tilgang på samlet om lag 1550 m2, fordelt på 

 Produksjonsavdelingen 700 m2.  

 Sykehusekspedisjonen  400 m2 



 ADM/AFT   250 m2 

Tabell 6-13 oppsummerer de mest sentrale kartlagte behov for apotekets avdelinger. Det vil være 

behov for gjennomgang, samordning og prioritering av arealallokeringer for de enkelte avdelinger 

basert på areal og utforming av tilgjengelige lokaler. Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med 

huseier og arkitekt. Samlet arealbehov er i kartleggingen estimert til 2145m2. Dette tilsvarer økning 

på 38% fra dagens nivå (1550m2 (netto)). Behovsestimatet er beheftet med usikkerhet. 

Apotekets administrasjon og fellesfunksjoner 
Administrasjon og fellesfunksjoner skal dekke behov for møterom, spiserom, kjøkken og 

mottaksområde for eksterne for hele apoteket. I tillegg legges det opp til en viss bufferkapasitet av 

kontorplasser. Det forutsettes samsvar med standardkrav til kontorplasser når det gjelder lys, lyd, 

luft, areal og tilgang på toalettfasiliteter for alle avdelinger. Lydskjerming av kontorer for å kunne 

gjennomføre fortrolige samtaler understrekes som et viktig behov. 

Tabell 6: Administrasjon 

Romtype Personer/ 

arbeidsstasjoner 

Areal 

(m2) 

Kommentar 

Kontor nivå 2 leder 

(apoteker) 

1 12 Møtebord med  

4 plasser 

Kontor nivå 3 leder 

(kontorsjef) 

1-2 9  

Kontorplasser  3 18  

Rekvisitarom/kopirom 1 5 Skriver, posthylle 

Vente/foajeområde Sitteplasser  20 Må ligge i nærheten av kontorplasser adm 

Delvis gangareal 

Toaletter  10  

Spiserom, stillerom, 

møterom, som deles 

med øvrige 

avdelinger.  

 

 110 Felles for hele apoteket. Lunsjavvikling og 

avdelingsmøter 

Behov for flere møterom/stillerom:  

1 stort møterom (ca 40 pers) 

1 mellomstort møterom (ca 12-15 pers) 

1 lite møterom (ca 5- 7 pers) 

+ 2 stillerom (1-2 pers) 

Tekjøkken som 

betjener stort 

møterom 

  Felles for hele apoteket 

Tilgang adskilt fra møterom 

Oppvaskmaskin, kjøkkenskap og kaffeautomat 

SUM (anslag)  184  

 

Avdeling for farmasøytiske tjenester 
Avdelingen samlokaliseres med administrasjonen. Kommuneanbud kan påvirke behov for antall 

kontorplasser.  

Tabell 7: Avdeling for farmasøytiske tjenester 

Romtype Personer/ 

arbeidsstasjoner 

Areal 

(m2) 

Kommentar 

Kontor nivå 3 leder 1-2 9  

Kontorplasser 10 60 Må sees i sammenheng med behov for fleksible 

kontorplasser i ADM.  

SUM (anslag)  69  

 

Sykehusekspedisjonen inkludert væskelager og endoseproduksjonsanlegg 
Tabell 8: Sykehusekspedisjonen – viktigste behov og endringer 



Romtype Personer/ 

arbeidsstasjoner 

Areal 

(m2) 

Kommentar 

Vareautomater  80 Øke fra 2 til 3 vareautomater 

Sette av plass til en vareautomat nr 4 

Væskelager/ 

Pallelager 

 200+ 100 paller (økt fra dagens kapasitet på 78 paller) 

Ordremottak 

(«Buret») 

7 48  

Kjølerom  29 Nytt kjølerom for kapasitet og redundans 

I sykehusekspedisjonen legges det i tillegg i blant annet til grunn behov for 

 Areal for kontor og møterom 

 Avsatt plass til lagring av transportcontainere (interntransport HUS) 

 Varelager for volumvarer 

 Kjøle- og frysekapasitet 

 Areal avsatt til arbeid med kliniske utprøvninger 

 Areal avsatt for varebestillere 

 Vaskerom for transportkasser 

 Brannsikkert rom 

Samlet areal for Sykehusekspedisjon er etter endringer er estimert til 811 m2 (625 m2 pt). Det er 

behov for detaljprosjektering for å kvalitetssikre arealberegninger. Arealdisponering og –plan for SHE 

er gjennomgått i samarbeid med Sykehusbygg HF. Økt arealbehov for SHE er planlagt kompensert 

gjennom overtakelse av areal som i dag disponeres av apotekets administrasjon.  

Vareautomater 

Det er behov for å gjøre detaljerte kapasitetsberegninger for fremtidig behov for lagerhold blant 

annet for påvirkning av overgang til endoseforpakninger. Det legges til grunn for arealplanlegging at 

det vil være behov for inntil 2 nye vareautomater i tillegg til at utskifting av dagens 2 vareautomater 

må vurderes på grunn av alder/slitasje. Det understrekes at innfasing av nye automater kan gjøres 

over noe tid. Nåværende automater bør ikke flyttes (kostnad). 

 

Væskelager 

Ulike alternativ for lokalisering av væskelager er vurdert i samråd med kunde/huseier og med 

prosjektet «Regionalt forsyningssenter i Helse Vest» ledet av Sykehusinnkjøp HF.  

Prosjektet har levert forenklet kravspesifikasjon som grunnlag for vurdering av plassering av 

væskelager til Helse Bergen. Det har til tross for vurdering av ulike alternativ ikke kommet opp gode 

løsningsforslag og prosjektet har derfor gått videre med alternativ for å videreføre lageret innenfor 

apotekets rammer.  

En grunnleggende forutsetning for å kunne videreføre væskelager i Verkstedbygget er at lager av 

paller til eget bruk flyttes til eget varemottak og tilhørende lagerareal. Det må videre foretas 

utvidelse av eksisterende pallelager med økning på i størrelsesorden 20 plasser til samlet om lag 100 

pallplasser. 

Ulempen med denne løsningen er at det er lite rom for videre økning av lagringskapasitet av paller. 

Samtidig er det sannsynlig at det i løpet av 4-5 år vil bli gjort tilgjengelig lagringsmuligheter i regionalt 

forsyningssenter for Helse Vest, samt bedret nasjonal beredskap for denne varekategorien gjennom 

innkjøpsavtaler og sentral lagring. 

Endoseproduksjonsanlegg 



Ulike alternativ for lokalisering er vurdert i prosjektet. Anlegget vil ha en stor flyt av varer inn til 

ompakking og ut til alle sykehusapotekene i SAV, inkludert Sjukehusapoteket i Bergen. Nærhet til 

varemottak, god lagring av inngående og ferdigpakkede varer, samt enkel videredistribusjon er 

avgjørende for effektiv drift. Prosjektet har vurdert ulike plasseringer av anlegget. Så langt synes 

plassering i 1.etg av Verkstedbygget i nåværende Snekkerverksted mest realistisk ut fra areal og 

muligheter for tilgang på lokaler basert på forslag til arealallokering i Mulighetsstudie for 

Verkstedbygget. 

Tabell 9: Endoseproduksjonsanlegg 

Romtype Personer/ 

arbeidsstasjoner 

Areal (m2) Kommentar 

Produksjonsrom -1 

Forberedelse  

2 30  

Produksjonsrom -2 

Endosepakking 

4-6 maskiner 40 Må romme inntil 6 

pakkemaskiner som 

bygger 2-3 m2 

Forgang  20  

Personsluse  14  

Varesluse    

Vareautomat  40 Usikkerhet knyttet til 

behov for 

vareautomat. Opsjon 

for automat nr 2 

Andel av 

varemottak 

(mottak og 

forsendelse) 

 30  

    

Kontorplasser 2 12  

SUM (anslag)  186  

 

Produksjonsavdelingen 
Det er så langt ikke gjort detaljert spesifikasjonsarbeid av arealbehov i produksjonsavdelingen. 

Estimat som fremstilles under er prosjektets gjengivelse av avdelingsvise behovskartlegginger. 

Som det fremgår under er samlet estimat for PRO på 179+152+399+165 = 895 m2 (inkluderer ikke 

korridorer etc). Dette utgjør en økning på 27% sammenliknet med dagens produksjonsareal (700m2). 

Det er behov for å jobbe mer med vurderinger knyttet til fellesareal, vare og personflyt i avdelingen 

og detaljvurderinger for å se på innplassering av ulike funksjoner. 

Avdeling for tilsetningsproduksjon – cytostatika og andre tilsetninger 
Det er utarbeidet behovsspesifikasjon for avdeling for tilsetningsproduksjon. Spesifikasjonen er 

basert på interne vurderinger samt erfaringer etter besøk ved andre sykehusapotek og forutsetter 

plassering av funksjonen utenfor dagens produksjonsavdeling. 

Tabell 10: Avdeling for tilsetningsproduksjon - cytostatika 

Romtype Personer/ 

arbeidsstasjoner 

Areal (m2) Kommentar 

Produksjonsrom 

Cytostatika, 

romklasse D 

4-5 

produksjonsbenker 

70 Ventilasjonskapasitet 

Dimensjonert for 12 

personer 

Produksjonsrom 

cytostatikarobot 

1 produksjonsbenk + 

robot 

30  

Forberedelsesrom 4 20  



Vare- og 

personsluser 

 14  

Utlevering av kurer 1 10  Eget 

utleveringspunkt 

Innvask og lager  15 Avtrekk/hev senk 

Plass til kjøleskap-

/rom 

 20  

SUM (anslag)  179  

Prosjektet har gjort vurdering av behov for utvikling av areal for cytostatikaproduksjon med bakgrunn 

aktivitet og trendvekst, samt at det i dialog med andre sykehusapotekforetak ikke er identifisert 

vesentlige faktorer som tilsier brudd i trend nærmeste periode. I dagens lokaler produseres i snitt 

omlag 160 kurer per dag fordelt på 3 sikkerhetsbenker/isolatorer. Dette er vurdert å være for lavt til 

å kunne håndtere framtidig vekst og automatisering, samt ha redundans for nedetid.  Dagens 

cytostatikarom er dimensjonert for 10 personer, noe som i dag har reell betydning for kapasitet. 

Ut fra byggets beskaffenhet (ventilasjonsanlegg plassert i nordlige ende, mulighet for varemottak), og 

apotekets nåværende areal har prosjektet gjort konkret mulighet for innplassering av nytt areal for 

cytostatikaproduksjon, herunder også samlokalisering med endoseproduksjon og felles varemottak 

for produksjonsavdelingen. Arealet som er vurdert er nåværende Snekkerverksted basert på forslag 

til arealallokering i utviklingsplan.  

Plassering av felles varemottak for produksjonsavdeling i 1 etg må vurderes nærmere med tanke på 

intern logistikk i Verkstedbygget. 

Tabell 11: Avdeling for tilsetningsproduksjon – andre tilsetninger 

Romtype Personer/ 

arbeidsstasjoner 

Areal (m2) Kommentar 

Produksjonslab 

aseptisk 

4 60 Isolatorer 

Mulighet for 

robotteknologi 

Personsluse  14  

Forberedelsesrom 

aseptisk 

4 20  

Innvask og lager 2 15 Avtrekk/hev senk 

Varesluser store   - 2 stk 

    

Produksjonslab 

GMO 

1 15  

Produksjonslab 

opplæring og 

kliniske 

utprøvinger 

1 14 Delvis 

fellesfunksjon 

Personsluse  14  

SUM  152  

 

Tabell 12: Fellesfunksjoner Produksjonsavdelingen 
Romtype Personer/ 

arbeidsstasjoner 

Areal (m2) Kommentar 

Varemottak og 

pallelagring 

produksjonsavdeling 

40 palleplasser 

 

100? Felles for 

produksjonsavdeling 

Plassering må 

vurderes nærmere 

Arealanslag er 

usikkert 

Mikrobiologisk lab 1 14 Fri plassering 



Kjølerom 1 20  

Rom for pakking, 

utlevering og 

forsendelse 

 15 Felles for avd 

Lager diverse  10 Klær, rekvisita 

Bøttekott  5  

Arkiv  20 Brannsikkert og 

tilgangsstyrt 

    

Kontor avd ledere 2 18  

Kontorplasser  19 114  

Varebestilling/ 

SAP-kontor 

2+2+1 30  

Møterom 10 25 Delt med 145 

Stillerom 2 8 Delt med 145 

Pauserom 10 20 Delt med 145 

SUM  399  

 

Avdeling steril/ikke-steril 
I kartleggingen legges det til grunn at nåværende areal for salveproduksjon og ikke-steril produksjon 

beholdes uforandret. Det er behov for å gjøre ytterligere mer detaljert kartlegging og vurdering for å 

sikre etterlevelse av gjeldende krav og fremtidig produktmiks for avdelingen. Det legges videre til 

grunn at avdelingen i hovedsak skal ha tilhold i eksisterende lokaler, og at autoklaver ikke skal flyttes. 

Tabell 13: Steril produksjon (arealanslag er usikre) 

Romtype Personer/ 

arbeidsstasjoner 

Areal (m2) Kommentar 

Produksjonsrom 

for antibiotika og 

andre produkt med 

beskyttelsestiltak 

 15 Sikkerhetsbenk 

eller isolator 

Produksjonsrom 

for lagerproduksjon 

 30 LAF-benk i B-

rom eller isolator 

i C-rom 

Sluse(r) til prodrom 

(C/D) 

 15  

Gjennomlysnings 

og signeringsrom 

 20 Nær 

produksjonsrom/ 

autoklav 

Eget rom for 

autoklaver 

 10 HMS, avlukke for 

å sikre 

støydemping 

Råvaremottak  20 Lavt volum plass 

til emballasje wfi 

Karantenerom og 

referanseprøvelager 

 10 Låst, dedikert 

rom 

Vaskerom klasse D  15 Vaskemaskin og 

tørrsterilisator 

Rom til vannanlegg 

og spylerom 

 15 U.etg 

Teknisk rom for 

vannbehandling 

Kjemisk lab  15 Felles med ikke 

steril 

SUM (grovt 

anslag) 

 165   

 



Samlet vurdering og prioritering av tiltak 
I dette arbeidet er det kartlagt behov per avdeling. Areal og bygningsmessige rammer vil legge 

føringer for prioritering av ulike funksjoner. Prosjektleder understreker at det i det videre arbeid er 

behov for å etablere faste prinsipp for kontorplasser, møte- og pauserom og i størst mulig grad la 

dette inngå som fellesfunksjoner for å sikre en samlet god areal- og kapasitetsutnyttelse for hele 

apoteket. Det er så langt gjort detaljerte behovsvurderinger for hhv sykehusekspedisjon, 

administrasjon og anlegg for produksjon av endose ettersom disse vurderes å være først i 

prioriteringsrekkefølge for byggeprosjekt.  

Det er i arbeidet med behovsvurderinger også gjort vurdering av vare- og arbeidsflyt for 

sykehusekspedisjon og produksjonsavdelingen. Det er imidlertid behov for å jobbe mer med denne 

dimensjonen i detaljprosjektering for å sikre gode og sammenhengende løsninger 

 

Administrasjon og AFT 

Administrasjonen og AFT har meldt et samlet arealbehov på omlag 184+69 m2= 253m2. Arealbehov 

er basert på avdelingenes eget behov samt oppfylling av fellesfunksjoner for møterom og bespisning 

(lunsj). Prosjektet anbefaler at avdelingene ligger i nær tilknytning til apoteket for å sikre enkel 

tilgang til lokaler og god samhandling. Midlertidige løsninger for plassering kan vurderes i samråd 

med huseier. 

Sykehusekspedisjon 

Prosjektet og Helse Bergen sitt arbeid med å finne alternative plasseringer for væskelager har ikke 

ført fram, og prosjektet anbefaler derfor at det søkes å finne løsninger som inkluderer væskelager i 

videre apotekdrift. Dette inkluderer utvidelse av nåværende væskelager med 20 palleplasser, samt å 

identifisere løsning for lagring av paller til apotekets interne bruk (PRO) i annet areal. Prosjektet 

anbefaler at sykehusekspedisjonen overtar areal som ADM og AFT har i dag for å sikre tilstrekkelig 

areal til 1-2 ekstra lagerautomater, samt tilpasning av støtteareal.  

Endoseproduksjon 

Regional endoseproduksjonsenhet var opprinnelig planlagt inn i areal som disponeres av væskelager 

for å sikre tett integrasjon med SHE. Alternative plasseringer som har vært vurdert er i dagens adm-

areal og som del av produksjonsavdelingen, men begge deler har blitt forkastet ettersom løsningene 

er lite tjenlige med tanke på 1) Øvrig drift og- 2) Samlet arealkabal.  

Det er estimert at et endoseproduksjonsanlegg inkludert varemottak, lagring, produksjonsrom og 

sluser vil kreve oppunder 200 m2. Anlegget bør plasseres nært varemottak og sikre god flyt til intern 

logistikk mot Helse Bergen, samt god flyt mot ekstern logistikk og forsendelse til andre helseforetak. 

Nærhet til ventilasjon vil også være en fordel (produksjonsrom). 

Arealer i nåværende snekkerverksted kan være egnet i en samlokalisering med ny cytostatikalab og 

felles varemottak for PRO. Løsningen gir behov for intern transport til SHE enten via egen vareheis, 

eller via byggets vare- og personheis. Det er i samarbeid med Sykehusbygg gjort grovvurdering av de 

aktuelle arealene, og konkludert med at en slik plassering kan være mulig. Det vil også her være 

behov for å gå videre med detaljprosjektering for å sikre ivaretakelse av behov og tilstrekkelige areal. 

Cytostatikaproduksjon 

Cytostatikaproduksjon kan i prinsippet ligge på ulike steder i bygningsmassen på sykehusområdet, 

men fordrer tilkobling til tilstrekkelig ventilasjonskapasitet, nærhet til varemottak og hensiktsmessig 

sted for utlevering til portører. I tillegg bør produksjonslokalene ikke ha direkte lysinnslipp av dagslys. 

Areal i snekkerverksted kan være egnet men det må gjøres grundige vurderinger av om dette gir 

tilstrekkelig plass for samlet behov i tilsetningsavdelingen, pallelager for PRO tils, PRO steril/ikke 



steril og endoseproduksjon og –logistikk. Foreløpige skisser gir ikke grunn til å konkludere om det er 

mulig å dette oppnå uten tilgang på areal som drifts-teknisk kundesenter bruker i dag. 

Kapasitet i nåværende produksjonsareal er presset og det er ønskelig å legge til rette for innfasing av 

robot.  

Annen tilsetning og steril produksjon 

Aktivitet på annen tilsetning er planlagt overført til nåværende cytostatikalab etter at denne er 

tilpasset denne typen bruk (endret trykkforhold for ventilasjon) og tilpasset produksjonsbenker. 

For øvrige støtteareal og produksjonsrom tilknyttet avdeling for steril produksjon er det utarbeidet 

behovsvurderinger. Det er blant annet identifisert behov for produksjonslaboratorium for legemidler 

til kliniske utprøvinger (kundebehov), Det er imidlertid behov for mer detaljert prosjektering og 

planlegging, samt vurdering av framtidig produksjonsmiks før det er mulig å konkludere endelig om 

rekkefølge og omfang av byggeprosjekt for denne delen av virksomheten. 

Grunnet vurdert risiko for driftsbrudd anbefaler prosjektet at det prioriteres anskaffelse og 

installasjon av nytt vannanlegg (WFI: Water for injection) for steril produksjon tidlig i 

prosjektperioden. Rørframføringer fra nytt anlegg tilsier at plassering av aktuelle 

produksjonslaboratorier bør være avklart innen installasjon. 

Ikke-steril produksjon 

For ikke-steril produksjon legges det ikke opp til endringer som følge av utviklingsplan. 

-------------- 

Basert på gjennomgang og vurdering av apotek- og kundebehov vurderer legger prosjektet til grunn 

prioriteringsrekkefølge som angitt i tabell under. 

Tabell 13: Prioriteringsrekkefølge av tiltak i utviklingsplan SiB 
# Oppstart av tiltak Begrunnelse 

1 Flytting av kontor og 

møteromsareal 

Frigjøre areal for SHE for å kunne øke lagerkapasitet på 

væskelager. HMS og plass i kontor og møteromsareal 

2 WFI-vannanlegg produksjon Alder og feilrate på nåværende anlegg  

3 Etablere endoseproduksjon Oppfylle regionale kundebehov, avpasse til 

anskaffelsesprosjekt (Q3 2022) 

4 Ombygging SHE Samme som #1: Frigjøre areal for SHE for å kunne øke 

lagerkapasitet på væskelager. 

5 Bygge nytt produksjonsareal for 

cytostatikaproduksjon og legge til 

rette for automatisering 

Kapasitet i nåværende produksjonsrom, økning i etterspørsel, 

behov for automatisering 

6 Annen tilsetning/sterilproduksjon Dagens arealer er funksjonelle, men har behov for 

oppgradering og tilpasninger for å sikre effektiv drift. Annen 

tilsetning avhengig av utflytting Cyt. 

 

Hensyn til ytre miljø 
Vurdering av relevante miljøaspekt og miljømål for byggeprosjektet med utgangspunkt i SAV 

miljøpolicy vil bli gjort i forbindelse med utarbeiding av utkast til prosjektdirektiv for fase 2-4. 

Leveranse 2: Stillingsbeskrivelse for prosjektleder 
Prosjektet har utarbeidet utkast til stillingsutlysning for prosjektleder. Styringsgruppen bes spesielt 

om å ta stilling til organisatorisk plassering, type engasjement (fast/midlertidig) og videre prosess for 

utlysning. 



Leveranse 3: Prosjektdirektiv 
Prosjektdirektiv for fase 2-4 har ikke vært mulig å prioritere å ferdigstille før levering av 

prosjektrapport for fase 1 til styringsgruppemøte den 20.1.22. Prosjektet foreslår at dette 

ferdigstilles i løpet av Q1 2022 og godkjennes av styringsgruppen i neste styringsgruppemøte. I 

forbindelse med utarbeiding av prosjektdirektiv er det naturlig å vurdere både prosjekteierskap, 

organisering av styringsgruppe og prosjektgruppe. Ny prosjektleder bør ha mulighet til å påvirke 

utforming av direktiv. 

  



Vedlegg 
1. Behovskartlegging 

2. Utviklingsplan – kortversjon 

3. Utviklingsplan fremdriftsdiagram 

4. Utlysningstekst prosjektleder fase 2-4 

5. Prosjektdirektiv fase 2-4 (skal utarbeides) 


