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Smittevern i planlegging av nye Rikshospitalet 

1 Innledning 

Det vises til brev fra Oslo kommune Plan- og bygningsetaten datert 20.03.20 (referanse 201704683-

214) med anmodning om å vurdere og kommentere uttalelser fra Hans Erik Heier med flere, som 

mener ROS analysen i plansaken mangler et tema om risiko for smittespredning med den foreslåtte 

bebyggelsestypen. Konkret hevdes det at: «høyblokker er en potensiell risikofaktor for 

smittespredning særlig under større epidemier/pandemier».   

Innledningsvis vil vi påpeke at den omtalte ROS-analysen er utført for å svare på krav til 

samfunnsikkerhetsmessige analyser i plansaken. De temaer som er omfattet av ROS-analysen er 

temaer som vanligvis inngår i slike analyser i reguleringssammenheng. Dette er tilfelle også for andre 

sykehusprosjekter. Dette har ingen sammenheng med på hvilken måte og i hvilket omfang 

smittevern og andre viktig forhold for pasientsikkerhet er sentrale tema i utviklingen av selve 

sykehuskonseptet.    

Vi har også merket oss siste dagers utspill i media om at høye hus skal medføre økt smitterisiko ved 

pandemier. Disse utspillene vil vi komme tilbake til, men vil innledningsvis vise til at vi ikke er kjent 

med empiri som tilsier at byggets høyde har stor betydning for spredning av smittsomme sykdommer 

i moderne sykehus.  

Fra media er det kjent at Helseministeren har uttalt at en skal ta med erfaringer fra dagens pandemi i 

planlegging av nye sykehus. Dette oppdraget vil selvfølgelig bli vektlagt i det videre planleggings-

arbeidet, og bli ivaretatt i forbindelse med forprosjektarbeidet som starter i samarbeid med Oslo 

universitetssykehus til høsten. 

Innledning – om høyhus og sikkerhet 

Kvalitet, pasientsikkerhet og smittevern er svært sentralt i utviklingen av nytt sykehus på 

Rikshospitalet. Formålet med dette notatet er å redegjøre for hvordan smittevern ivaretas i nye 

sykehusbygg og i dette tilfellet for det nye sykehuset som skal etableres på Gaustad. 
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I uttalelsene påstås det at høyblokker utgjør en potensiell risiko for smittespredning. Det er potensiell 

risiko for smittespredning i alle bygninger, også lave bygninger hvor det foregår behandling av 

potensielt smittebærende pasienter, om det ikke gjøres tiltak med funksjonell organisering, 

bygningsmessige løsninger, tekniske systemer, utstyr og beredskapsmessige prosedyrer. Det antas at 

uttalelsene fra Heier med flere, er knyttet til bekymring om «skorsteinseffekten» i høye bygninger. 

Det vil si at varm luft stiger til værs gjennom sjakter og utettheter i bygget mv fordi varm luft er 

lettere enn kald luft.  Denne såkalte "skorsteinseffekten" skaper et undertrykk i deler av huset. Dette 

er en kjent problemstilling som håndteres, og som nok var en større utfordring i tidligere tider med 

utette bygninger som følge av en lavere bygningsmessig standard.  

De nye sykehusbygningene planlegges som passivhus, noe som setter strenge krav til varmetap og 

tetthet, slik at dette fenomenet ikke har samme effekt. I tillegg er det mange andre forhold som 

bidrar til redusert påvirkning av skorsteinseffekten, blant annet brannsikring som krever betydelige 

sikringstiltak mot spredning av røyk, mv. Videre utformes ventilasjonsanlegg med separate anlegg for 

ulike soner, og med mulighet for trykkstyring fra sentralt driftskontrollanlegg slik at soner kan styres 

med overtrykk eller undertrykk avhengig av behov. I eventuelle beredskapssituasjoner vil det med 

enkle grep være mulig å sette større områder med trykkforskjeller mot tilliggende områder for å få 

kontroll på luftstrømmer. Det er derfor ikke mulig å sammenlikne sykehus fra forrige århundre og de 

utfordringene man hadde da, med dagens bygg med en helt annen teknologisk og bygningsmessig 

infrastruktur. 

Når det gjelder de nye sykehusene på Aker og Rikshospitalet planlegges disse med pasientrom opp til 

plan 10 på Aker og plan 11 på Rikshospitalet. Høyden på byggene er henholdsvis 62 meter (Aker) og 

49 meter (Rikshospitalet). Dette er ikke spesielt høye bygg når det gjelder sykehus selv om de 

overstiger Oslo kommunes byplannorm med bygninger innenfor 42 meters høyde. Høye sykehusbygg 

er ikke ukjent, hverken i Norge eller internasjonalt. Eksempelvis er sentralblokken til Haukeland 

universitetssykehus på 10 etasjer, og nytt sykehus i Drammen (Vestre Viken HF) planlegges med 8 

etasjer. Internasjonalt kan det nevnes noen velrennomerte sykehus som Royal London Hospital 

bygget i perioden 2004-2010 med 18 etasjer over bakken. I Danmark er Herlev sykehus som ligger i 

Herlev, en forstad til København, på 25 etasjer og bygget rager 120 meter over bakken. I Nederland 

er Erasmus MC i Rotterdam, et nylig ferdigstilt ombygget universitetssykehus som består av flere 

sammenhengende bygninger, på opptil 25 etasjer (ca. 120 meter høyt). Her er pasientrom lokalisert 

opp til 14. etasje i nybyggkomplekset. I Chicago ble Rush University Medical Center Tower ferdigstilt I 

2012, med hovedfokus på hvordan man kan tilpasse bruken av bygget ved hjelp av moderne 

teknologi til, som nå, å håndtere en pandemi. Sykehuset har 14 etasjer over bakken og en total høyde 

på 77 m. 

Risikovurderinger er en sentral del av prosjektgjennomføringen. Prosjektet driver aktiv usikkerhets-

styring som en integrert del av prosjektstyringen. Formålet er å identifisere de faktorer som har 

betydning for prosjektets usikkerhet, og iverksette tiltak slik at prosjektets utvikles og styres med 

oppmerksomhet på disse. I den videre prosjektutviklingen vil prosjektet også gjennomføre ROS-

analyser inn mot kritiske hendelser under bygging og under drift av det nye sykehuset. Eksempler på 

slike analyser er bl.a. knyttet til tekniske systemer, beredskap, sårbarhet, og parallell utbygging og 

drift.  
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I det etterfølgende redegjøres for føringer og løsninger som ligger til grunn for ivaretakelse av 

pasientsikkerhet og smittevern i nytt sykehus på Rikshospitalet. Gjennomføring av korrekte og 

effektive smitteverntiltak er også avhengig av sykehusets prosedyrer knyttet til klinisk drift. 

2 Generelt om kvalitet og pasientsikkerhet 

I Nasjonal helse- og sykehusplan1, utviklingsplan for Oslo universitetssykehus HF og i regional 

utviklingsplan for Helse Sør-Øst beskrives flere mål og tiltak knyttet til kvalitet i pasientbehandlingen. 

Pasientsikkerhet forstås her som organisering av helsetjenester slik at pasienter ikke utsettes for 

situasjoner som kan føre til skade eller risiko for skade. Norske helsemyndigheter har utviklet flere 

systemer for å rapportere, måle og beskrive kvalitet i tjenestene2. 

De nye sykehusene skal bidra til at Oslo universitetssykehus HF kan innfri befolkningens behov for 

sykehustjenester med god kvalitet på en kostnadseffektiv måte, ved å tilrettelegge for standardiserte 

og godt koordinerte pasientforløp for lands-, regions- og lokalsykehusfunksjoner. Godt koordinerte 

pasientforløp er en forutsetning for å kunne ivareta pasientsikkerheten.  

Dette tilsier at moderne sykehusbygg må fungere effektivt under normaldrift, med fleksible løsninger 

som kan tilpasse seg de stadige endringene i måten helsetjenester leveres på. De må også kunne 

fungere under perioder med økt pågang og mottak av uforutsette og store pasientgrupper som f.eks. 

ved storulykker og pandemier. Denne fleksibiliteten oppnås i vesentlig større grad ved bruk av 

kompakte sykehus der vertikal transport er sentralt for å minske avstander.  

Det har vist seg at den største utfordringen i dag ved store hendelser er å ha tilstrekkelig personell 

med rett kompetanse. Normal sykehusdrift bør derfor planlegges slik at man ved ekstraordinære 

hendelser har tilstrekkelig med personell som både er kompetent og kjent på lokalisasjonen. I alt 

beredskapsarbeid ligger det til grunn at man skal basere seg på størst mulig likhet i den 

ekstraordinære driften som ved vanlige drift. I den pågående Covid-19-pandemien registrerer Oslo 

universitetssykehus at en stor andel av pasientene med Covid-19 infeksjoner trenger 

respiratorbehandling på en intensivavdeling. Dette må foregå i den høyspesialiserte del av sykehuset 

som allerede i dag benyttes til dette formål. 

3 Gode funksjonssammenhenger 

Mange pasienter vil under samme opphold ha bruk for flere funksjoner i det nye sykehuset som ledd 

i diagnostikk og behandling (poliklinikk, bildediagnostikk, kirurgi, overvåkning osv.). Dette gjelder 

også i en pandemisituasjon. Mange av de innlagte pandemipasientene vil ha behov for avansert 

behandling, som respiratorbehandling, intensivbehandling, avanserte røntgentjenester og 

laboratoriemessig oppfølging. En mest mulig optimal plassering av de ulike funksjonene og 

forbindelsen dem imellom, er en forutsetning for en effektiv pasientlogistikk og for 

pasientsikkerheten. Et eksempel er hvordan prehospitale tjenester, akuttmottak, bildediagnostikk, 

operasjon og intensiv knyttes sammen for å gi gode forløp for kritisk dårlige pasienter som trenger 

rask og riktig behandling. 

                                                           
1
 Meld. St.11 (2016-2019) 

2
 www.helsenorge.no 
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Ved hjelp av nærhets- og avhengighetsvurderinger mellom funksjoner, evaluering av alternativer og 

utvikling av skisser, er plassering av funksjonene grundig vurdert for å sikre effektive og trygge 

pasientforløp. Dette har resultert i at det skal etableres et kompakt sykehus der de nye sykehus-

byggene er knyttet tett opp til det eksisterende sykehuset, slik at beslektede funksjoner fra nye og 

eksisterende sykehusbygg skal fungere samlet og gjøre bruk av fasilitetene på tvers av byggene. 

Dette er beskrevet nærmere i et eget notat om vurdering av de ulike planalternativene på 

Rikshospitalet.  

Under epidemier/pandemier kommer det i løpet av kort tid et høyt antall pasienter med samme 

infeksjon til sykehuset. For å redusere behovet for personell, velger man vanligvis en kohortisolering 

av pasientene. Det innebærer isolering av flere pasienter med samme infeksjon i en avskjermet del 

av et sengeområde eller i et helt sengeområde.  

I tidligere tider var kohortisolering kun mulig ved å benytte frittstående bygg. Manglende ventilasjon 

og dårlig tetthet i datidens bygg krevde adskilte bygg for å skille rene og urene områder. OUS har 

fortsatt en instruks for håndtering av kopperutbrudd der et eget bygg på Ullevål skal benyttes til 

dette formål. Dette gir som nevnt ikke en optimal behandling av pasienter med alvorlig lidelse, og vil 

kunne medføre større fare for smittespredning ved at pasienter må flyttes mellom ulike bygg for å få 

gjennomført nødvendige undersøkelser og behandling. 

4 Funksjonelle poliklinikk, dag-, døgn- og behandlingsområder 

Erfaring tilsier at fysisk utforming av funksjonsområder som poliklinikk, dag-, døgn- og behandlings-

områder kan påvirke pasientopplevd kvalitet og eventuelt andre kvalitetsindikatorer. 

Døgnområdene er utformet slik at det gir en god oversikt i området med desentrale arbeidsstasjoner 

(personell- og arbeidsrom) og lager. Dette vil minimalisere gangavstanden til støttefunksjoner slik at 

arbeidsprosessene blir effektive og sikre, samt øke tryggheten til pasientene ved å være nærmere 

personell. De nye døgnområdene er planlagt med ensengsrom og eget bad med toalett. Tilgjengelig 

forskning og erfaring viser at en-sengs pasientrom gir bedre pasientopplevd kvalitet. Flere studier 

tilsier at en-sengs pasientrom vil kunne forebygge og avgrense forekomster av infeksjoner, ivareta 

pasientens privatliv og konfidensialitet, samt bidra til full utnyttelse av pasientrommet. Ved eventuelt 

smitteutbrudd, vil en enkelt kunne gjøre en kohortisolering.  

5 Smittevern 

Utforming av sykehus og organisering av virksomheten har innflytelse på risikoen for infeksjoner 

både for pasienter og ansatte. Nedenfor er det kort beskrevet hvordan smittevern er ivaretatt innen 

flere av funksjonsområdene i nytt sykehus på Rikshospitalet. I tillegg er det kort referert til regional 

smittevernplan. 

 

5.1 Døgnområder (voksne, somatikk) 

Følgende krav ligger til grunn for utviklingen av nytt sykehus på Rikshospitalet: 
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 Døgnområdene skal være standardiserte områder hvor alle sengerom er utført som 
ensengsrom med eget bad 

 Døgnområdene skal utformes etter et prinsipp hvor et team har ansvar for en gruppe 
pasienter, og utformingen skal understøtte gode og effektive arbeidsprosesser og ivareta 
tverrfaglighet 

 Det skal tilrettelegges for nærhet og visuell kontakt mellom arbeidsstasjoner og pasientrom 

 Ca. 10-15 % av ensengsrommene skal være tilrettelagt for kontakt- og/eller luftsmitte 

 Luftsmitteisolering skal ivaretas i rom spesielt bygd for dette formålet 

 Støtterom skal plasseres tett på arbeidsstasjoner og pasientrom for å minimere 
gangavstanden for personalet 

Døgnområdene er generelle og fleksible. De kan inndeles etter fag og behov, samt endres til å 

omfatte flere eller færre senger per enhet. Et område kan kohort isoleres ved et smitteutbrudd. 

Infeksjonsavdelingen vil ha et høyt antall isolater. Utforming og størrelse av denne enheten vil 

avklares endelig i forprosjektet.  

5.2 Intensivavdelingen for voksne og nyfødt 

Som hovedprinsipp er intensivenhetene utformet som ensengsrom, i tillegg til egne luftsmitte-

isolater. Intensivrommene utformes og grupperes slik at personalet har en god oversikt over 

pasientene og mulighet til god kollegakontakt. Antall isolater og type isolater er programmert i 

samråd med Avdeling for smittevern ved Oslo universitetssykehus HF. 

5.3 Barneavdelingen 

Barneavdelingen har på lik linje som døgnområdet for voksne, ensengsrom med egne bad.  

Arealene som etableres skal baseres på forskrift om Barns opphold i helseinstitusjon3. Det er eget 

barnemottak med ambulanseinngang og egen inngang for gående. Barnemottaket ligger vegg i vegg 

med infeksjonsenheten for barn. Mottaket og infeksjonsenheten for barn er lokalisert på bakkeplan 

med luftsmitteisolater som har direkte inngang utenfra. 

5.4 Akuttmottaket 

I planleggingen har det vært vektlagt å sikre en utforming som kan være med på å regulere atferd 

hos både pasienter, pårørende og personalet slik at risiko for spredning av infeksjoner reduseres.  

Akuttmottaket har to innganger - en for gående og en for ambulanse (ambulansehall). 

Det er planlagt egne luftsmitteisolater og en CBRNE4 enhet som begge har tilgang utenfra. De 

generelle undersøkelsesrommene i akuttmottaket har eget toalett. Ved et smitteutbrudd skal det 

være mulig at pasientene kan oppholde seg lengre i akuttmottaket, før de eventuelt flyttes lengre inn 

i sykehuset. Det er et eget sengeområde (observasjonsenhet med 30 senger) som er tilknyttet 

akuttmottaket. 

                                                           
3
 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-01-1217 

4
 CBRNE: (C - Chemical), biologiske agens (B - Biological), radioaktiv stråling (R - Radioactive), kjernefysisk 

stråling (N - Nuclear) og brannfarlige/eksplosive kjemikalier (E - Explosives) 
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5.5 Poliklinikk og dagbehandling 

Det er et stort antall pasienter, ansatte og studenter som skal til poliklinikk og dagbehandling. Som et 

hovedprinsipp planlegges disse funksjonene nær hovedinngang av et smittevernhensyn. Pasienter 

trekkes da ikke lengre inn i sykehuset enn nødvendig.   

5.6 Illustrasjon av en type kohortisolering – eksempel 

En kohortisolering forutsetter at det er dusj og toalett i direkte tilslutning til sengerommet, samt 

støtterom som er nødvendig for den daglige driften. Det skal være klare grenser mellom 

kontaminerte og ikke kontaminerte områder.  

Skissene nedenfor illustrerer et eksempel med kohortisolering av deler av et sengeområde, både 

horisontalt og vertikalt.  

 

Figur 1 Viser et flytskjema i et sengeområde. Det er satt ringer rundt et sengeområde for å illustrere et eksempel på hvordan 
både et større og et mindre område kan kohort isoleres horisontalt 

 

 

Figur 2 Viser mulighet for en vertikal isolering ved å isolere heis og trapperom 
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5.7 Høysikkerhetsisolater 

Det er vedtatt at høysikkerhetsisolater skal flyttes fra Ullevål til nytt sykehus på Rikshospitalet i 

etappe 1.  

Høysikkerhetsisolatet er landets eneste pasientisolat med «inneslutningsnivå 4» for pasienter med 

de mest alvorlige smittsomme sykdommene. Høysikkerhetsisolatet ved Ullevål har vært i funksjon 

siden 2008, og det har bare en gang vært benyttet til bekreftet høyrisikosmittesykdom 

(ebolavirussykdom i 2014). Ved at høysikkerhetsisolatet er plassert som en integrert del av 

infeksjonsmedisinsk isolatpost, benyttes høysikkerhetsisolatene daglig til behandling av 

infeksjonspasienter. Det anses viktig at høysikkerhetsisolatene benyttes i daglig drift – for derved å 

bidra til at de ansatte blir godt kjent med lokalene. Dagens høysikkerhetsisolat kan håndtere inntil 

åtte pasienter, og høysikkerhetsisolatet er følgelig ingen løsning for en epidemi/pandemi-situasjon. 

Det er gjennomført en første mulighetsstudie for lokalisering av høysikkerhetsisolatene. 

Mulighetsstudien har identifisert ni alternative plasseringer, og endelig plassering av isolatene vil 

være en del av forprosjektet. Sentrale krav til plassering av høysikkerhetsisolater er blant annet 

plassering på bakkeplan, nærhet til en infeksjonspost og krav til skjermet uteområde.  

5.8 Regional smittevernplan  

Det foreligger en regional smittevernplan for Helse Sør-Øst (versjon februar 2020). Denne 

smittevernplanen definerer strategiske mål for smittevernarbeidet i regionen og tilrettelegger for et 

smittevern med høy faglig standard i samsvar med lover, forskrifter og overordnede føringer. 

Område 7 i smittevernplanen omhandler bygg og teknisk infrastruktur, og beskriver smittevern-

retningslinjer for utforming av helseinstitusjoner. I tillegg er det utarbeidet en smittevernveileder for 

sykehusbygg av Sykehusbygg HF. Disse retningslinjene er lagt til grunn for planleggingen av nytt 

sykehus på Rikshospitalet. 

6 Oppsummering 

Det er ikke riktig å hevde at det er en potensiell risikofaktor for smittespredning og dårlige 

muligheter for å praktisere godt smittevern i det nye Rikshospitalet på Gaustad. Det er lagt stor vekt 

på å etablere løsninger som understøtter godt og effektivt smittevern, og det etableres en 

bygningsstruktur med tekniske løsninger som legger til rette for at mindre eller større deler av bygget 

kan avskjermes i en situasjon med behov for å isolere pasienter.  

Moderne sykehusbygg legger til rette for godt smittevern på en helt annet måte enn gamle og lite 

tilpassede bygg.  
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