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Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord – 

dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 141-2013 Nordlandssykehuset Bodø – bygg 
for kliniske kontorarbeidsplasser, konseptfaserapport i styremøte, den 18. desember 
2013. Styret fattet følgende vedtak i punkt 6: Styret ber adm. direktør om å utarbeide en 
oversikt over dekningsgraden for kontorer i alle helseforetak i Helse Nord. 
 
Siden styresak 141-2013 omhandlet kliniske kontorplasser, har vi som grunnlag til 
denne saken forsøkt å kartlegge behovet for kliniske kontorplasser i HF-ene.  
 
I tillegg gir vi en vurdering av behov basert på utnyttelsesgrad og eksempler på 
organisering av arbeid som gjør at behov reduseres uten at det svekker kvaliteten for 
pasienter eller for kliniske medarbeidere. 
 
Fakta - dekningsgrader for kliniske kontorplasser 
Finnmarkssykehuset 
Tabell 1 viser oversikten over kontorplasser, underdekning og behovet fremover for 
Finnmarkssykehuset. 
 

 
Tabell 1. Kontorplasser ved i Finnmarkssykehuset HF 
 
Tabell 1 viser at Finnmarkssykehuset mangler 49 kontorplasser, og at underdekningen 
vil kunne øke til 168. Det er ikke angitt tidshorisont for dette. Det er ikke skilt mellom 
kliniske og administrative kontorplasser, ei heller mellom hvor stor andel som er i 
kontorlandskap. 
 
Finnmarkssykehuset er i avslutningsfasen med utarbeidelse av en utviklingsplan for 
helseforetaket som også kartlegger behov for bygningsmessige arealer. Planer for 
kliniske kontorarbeidsplasser vil fremgå av rapporten, når den foreligger i august 2014. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 
UNN har til sammen 1 926 kontorplasser som til sammen utgjør 23 819 m2 areal. 
Fordelingen av kontorplasser fremgår av tabell 2.  
 

Kliniske Administrative Andre Egne bygg Andre bygg Nåværende 
underdekning

Fremtidig 
underdekning

378 257 99,5 694,5 40 49 168
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Tabell 2. Kontorplasser ved UNN HF 
 
Det fremgår i notat fra drifts- og eiendomssjefen ved UNN at det for somatikken i 
Tromsø (Breivika) er en underdekning på 100-150 kontorplasser, hvorav 65 
”administrative” kontorarbeidsplasser. I Harstad er det en underdekning på 10-15 
kontorarbeidsplasser som løses gjennom arealfortetting og muligens noe enkel 
ombygging. Det har de siste årene vært gjennomført et betydelig arealfortettingsarbeid 
i Narvik, der dagpoliklinikk og barne- og ungdomspsykiatrien har flyttet fra leide 
lokaler i sentrum opp til Sykehushaugen. Det er etablert 10-15 kontorarbeidsplasser for 
skrivetjenesten i en tilstøtende bygning, og det mangler fortsatt ca 10 
kontorarbeidsplasser i UNN Narvik og som foreslås løst gjennom ytterligere 
arealfortetting, evt. leie av enkeltkontor Narvik kommunes helsehus vegg i vegg med 
sykehuset.   
 
UNN har bemerket at helseforetaket har et løpende behov for å utvikle 
eiendomsmassen og arealene med bakgrunn i endringer i behandlingstilbud, pasienters 
behov og medisinskteknisk utvikling. Etterspørselen etter kontor har de seinere år vært 
betydelig, og det er et krav fra direktøren at UNN først søker å løse økt arealbehov 
gjennom en bedre arealutnyttelse og -effektivisering. Utnyttelsesgraden og tildeling av 
egne kontor/kontorarbeidsplasser har vært ulikt praktisert, og det er derfor etablert 
felles prinsipper for tildeling og omfordeling av kontor og kontorarbeidsplasser i UNN. 
Se vedlegg. 
 
Strategisk Utviklingsplan del I ventes ferdig sommeren 2014. Den bygningsmessige 
utviklingsplanen er del II og ventes ferdig høsten 2014. Den vil blant annet vurdere 
behov for nåværende og fremtidige kontorarbeidsplasser. Krav til fleksible 
kontorløsninger som gir stor grad av arealeffektivitet er førende, både innenfor 
psykiatri og somatikk. Når planen er ferdig, vil drifts- og eiendomssjefen legge frem en 
totalvurdering av kontor- og arbeidsplassbehovet i helseforetaket.  
 
 

Antall rom

Lokasjon Kontor Kontorlandskap Kontorlign. rom *) Totalt

Breivika inkl BRUS 1 147 13 146 1 306

Åsgård 179 1 30 210

UNN Harstad 239 7 29 275

UNN Narvik sykehus 109 2 12 123

UNN Longyearbyen sykehus 9 0 3 12

Totalt 1 683 23 220 1 926

*) Kontorlign. rom: Arbeidsrom, Arbeidsstasjon, Ekspedisjon, Resepsjon, Vaktrom
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Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
Bodø  
Antall kontorarbeidsplasser i Bodø sentrum går fram av Konseptrapport Bygg for 
kliniske kontorarbeidsplasser utarbeidet av SINTEF 26.11.2013. Basert på dagens 
situasjon fremkommer det av rapporten at NLSH har behov for totalt 830 
kontorarbeidsplasser med følgende fordeling på de ulike gruppene:  
• 640 kontorplasser til kliniske funksjoner  
• 35 kontorplasser til ikke-medisinske servicefunksjoner  
• 155 kontorplasser til administrative funksjoner  
 
Justert for kontorplasser etablert i nytt laboratoriebygg (byggetrinn 1), avdekkes en 
underdekning på 209 kontorarbeidsplasser i prosjektet nye NLSH Bodø.  
 
For Bodøs vedkommende vil pågående utbygging og en eventuell realisering av bygg for 
kliniske kontorarbeidsplasser gi behovsdekning. Det er imidlertid verdt å påpeke at en 
realisering av kontorbygget i et lengre perspektiv ikke dekker nye behov. Det er ikke 
lagt inn forutsetning om økt antall stillinger i dimensjoneringsgrunnlaget.  
 
Nytt kontorbygg er nøkternt dimensjonert. Hver kontorarbeidsplass er gitt i snitt 4,5 m2 
netto. Det vil si at bygget vil romme ca. halvparten av programmert antall 
arbeidsplasser (209), om bygget ble benyttet til cellekontor for én person i hvert rom. 
Kontorcellene er standard rom på ca 9 m2 netto og tilrettelegges for to arbeidsplasser i 
hver kontorcelle.  
 
Vesterålen  
I Vesterålen tas nytt sykehus i bruk om kort tid. Det er totalt 101 kontorarbeidsplasser i 
det nye bygget som fordeles som følger: 
• 84 kontorplasser til kliniske funksjoner  
• 14 kontorplasser til ikke-medisinske service funksjoner  
• 3 kontorplasser til administrative funksjoner  
 
Nybygget er ikke dimensjonert for et eventuelt fremtidig økt behov. 
 
Vesterålen psykiatri og Helse Nord IKT 
I Vesterålen vil ferdigstillelse av byggeprosjektet og en nøktern gjenbruk av arealer som 
skal bestå, gi behovsdekning i et kortere perspektiv. Gjenbruksplanen gir et visst rom 
for endret behov.  
 
Lofoten  
I Lofoten er det ca. 95 kontorarbeidsplasser. Det foreligger ikke oversikt av fordelingen 
mellom somatikk/psykiatri/administrasjon, jf klassifiseringsprosjektet.  
 
Det er underdekning i Lofoten på anslagsvis 10-15 kontorplasser, hvor deler av dette 
søkes dekt gjennom et relokaliseringprosjekt i forbindelse med fødestuen, akuttmottak 
og overvåkning. Nåværende underdekning i Lofoten anses å kunne løses innenfor en 
nøktern kostnadsramme. 
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Helgelandssykehuset HF 
Mo i Rana/foretaksfunksjoner leier ca 25 kontorplasser utenfor sykehuset. Overleger 
har egne kontorer. Assistentleger deler kontor. Det er stadig kamp om kontorplasser, og 
vanskelig å finne plass ved nyansettelser. I Sandnessjøen sitter administrasjonen i en 
brakkerigg. I Mosjøen sitter administrasjonen i "Brakko", et krigsbytte etter andre 
verdenskrig. Generelt mener eiendomsdrift i Helgelandssykehuset at legene har tilgang 
på personlige kontorarbeidsplasser. 
 
Helgelandssykehuset er godt i gang med utarbeidelse av en utviklingsplan for 
helseforetaket som også kartlegger behov for bygningsmessige arealer. Planer for 
kliniske kontorarbeidsplasser vil fremgå av rapporten, når den foreligger ved årsskiftet 
2014/15. 
 
Vurderinger  
Alle helseforetakene har utviklingsplaner under utarbeidelse. Gjennomførte og 
planlagte investeringer bidrar til å redusere underdekningen.  
 
Helseforetakene er også i gang med en omfattende registrering av samtlige rom i 
bygningene i en nasjonal database etter klassifikasjonssystemet for rom i helsebygg. 
Både arbeidet med utviklingsplaner og registrering i klassifikasjonssystemet vil ære 
ferdig rundt årsskiftet 2014/15. 
 
I arbeidet med utviklingsplanene kommer det frem nye muligheter for effektivisering av 
arealer, herunder bruk av både administrative og kliniske kontorarealer. 
 
Drifts- og eiendomssjefen ved UNN bemerker i notat om kontorarbeidsplasser at det for 
sykehusene generelt er et betydelig potensial for bedre arealutnyttelse gjennom å 
vurdere økt bruk av felleskontor og kontorlandskap. UNNs retningslinjer for tildeling av 
kontorarbeidsplasser er helt i tråd med Arbeidsplassforskriften. Dette er verktøy som 
helseforetakene med fordel kan benytte. Det er anbefalt å praktisere slike retningslinjer 
strengt, før man investerer i nye arealer. 
 
Eksempler fra utlandet, blant annet Sverige, viser at klinisk personell verken får egne 
kontorer eller egne rom for poliklinikk. Slike rom må bestilles ved behov. Dette bidrar 
til å utnytte arealene mer enn 90 prosent, mens dedikerte kontorer og poliklinikkrom 
bare gir en utnyttelse på rundt 20 prosent.  
 
Innføring av dette ved ett av sykehusene i Sverige skapte uro i starten, men etter ett års 
drift var de aller fleste tilfredse med å bestille kontorplass eller poliklinikkrom ved 
behov. Liknende er gjennomført i industri, finans og annen virksomhet som har aktivitet 
(produksjon, pasientbehandling, kundeoppfølging etc.) utenfor kontor. Vi mener det vil 
være nyttig å se nærmere på hvilke muligheter for arealeffektivisering som kan være 
mulig i våre foretak. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Effektiv arealbruk vil bidra til frigjorte arealer og redusert investeringsbehov. Dette 
sikrer at mer av ressursene går til mer og bedre pasientbehandling. 
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Anbefalinger 
Adm. direktør tilrår i denne saken å ta oversikten over kontorsituasjonen med vekt på 
kliniske kontorarbeidsplasser til etterretning, og tilrår at Helse Nord RHF i samarbeid 
med helseforetakene ser på mulighetene for effektiv arealbruk som beskrevet i saken. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar oversikten over kliniske kontorarbeidsplasser til 

orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å få seg forelagt en ny oversikt over behovet for arealer 

i helseforetakene, når utviklingsplanene er ferdig utarbeidet, og registreringen av 
arealer i helsebyggene i den nasjonale databasen for klassifikasjonssystemet, er 
gjennomført. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å se på mulighetene for arealeffektivisering i tråd med 

vurderingene i denne saken. Sak med ny oversikt over arealbehov og forslag til 
effektivisering av arealbruk bes fremlagt for styret i løpet av første halvår 2015. 

 
 
Bodø, den 16. mai 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Prinsipper for tildeling av kontor i UNN, datert mai 2013 
 
 
 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
27. mai 2014 - sakspapirer

side 56



 

 
 

 

 
UNN HF Besøksadresse: Kontonr: Org nr: Telef on: 77 62 60 00* Internett: 
9038 Tromsø Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO  Telef aks: 77 62 60 42 www.unn.no 
 9038 Tromsø 

 

Retningslinjer for tildeling av kontorarbeidsplasser ved Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF (UNN) 
 

Det er en overordnet målsetting at UNN skal disponere sine kontor og kontorlokaler, møterom 

og fellesrom for ansatte slik at vi oppnår et godt arbeidsmiljø og best mulig utnyttelse av 

lokalene. Avsetning av møterom og andre rom for fellesfunksjoner skal gjøres etter en samlet 

vurdering av behovene på den geografiske enheten. Sambruk og fleksibel bruk av arealene skal 

være en bærende prinsipp. Det skal i større grad planlegges for og legges til rette for økt bruk av 

kontorlandskap med mulighet for fleksible arbeidsplasser og stille rom. UNN skal så langt det er 

mulig skille mellom lokaler til pasientbehandling på den ene siden og lokaler til kontor og felles-

/administrative funksjoner på den andre siden.  

  

Ansvar 

Det er linjeledelsens ansvar;  

- å sikre arbeidsmiljølovens krav til et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø  

- å vurdere og fordele kontor-/kontorarbeidsplasser innenfor de arealer som 

klinikkene/sentrene til enhver tid disponerer og i hht de prinsipper for tildeling av kontor- 

og kontorarbeidsplasser som gjelder.  

- å melde inn nye eller endrede behov for kontor/kontorarbeidsplasser til arealgruppene i 

UNN dersom behovet ikke lar seg løse innenfor disponibelt areal. 

- å se til at besluttede prinsipper for tildeling av kontor- og arbeidsplasser følges ad i linjen. 

Overordnet arealgruppe har avgjørelsesmyndighet når det gjelder disponering av kontor og 

kontorarealer. Ved uenighet utøver administrerende direktør sin beslutningssmyndighet. 

 

Det er de tillitsvalgtes og vernetjenestens ansvar; 

- å medvirke til at arbeidsmiljølovens krav til et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø etterleves. 

- å medvirke til at de besluttede prinsipper for tildeling av kontor- og arbeidsplasser følges 

ad i linjen. 

 

Prinsipper for tildeling av kontor og kontorarbeidsplasser 

1. Klinikker/sentre skal ha en fysisk hovedforankring i et definert fellesområde og 

fortrinnsvis slik at medarbeidere eller beslektet fagområde plasseres i nærheten av 

hverandre. Ledere, leger og fagansvarlige bør plasseres i den grad det er praktisk mulig i 

nærheten av det fagmiljøet det er mest naturlig å ha kontakt med. 

2. Nærhet til pasientbehandlingen skal prioriteres for de kliniske fagene og kliniske 

medarbeidere.   

3. Pasientnære arealer og sykehusarealer skal prioriteres tildelt administrasjon av 

pasientnære funksjoner foran rene administrative funksjoner.  

4. Det skal legges vekt på at faggrupper og prosjektgrupper som arbeider i team lokaliseres 

slik at det stimulerer til samarbeid.  
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UNN HF Besøksadresse: Kontonr: Org nr: Telef on: 77 62 60 00* Internett: 
9038 Tromsø Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO  Telef aks: 77 62 60 42 www.unn.no 
 9038 Tromsø 

5. Korttidsvikarer, gjeste- og prosjektmedarbeidere som oppholder seg på UNN for en 

kortere periode skal tildeles en midlertidig arbeidsplass med telefon og PC med 

internettilknytning. 

6. Deltidsansatte skal ha fast arbeidsplass, men kan ikke påregne å disponere eget kontor. 

Ansatte som arbeider deltid skal normalt tilbys arbeidsplass med telefon og PC med 

internettilknytning. Avhengig av arbeidssituasjonen og stillingsprosent vil en slik 

arbeidsplass også måtte deles med andre. Det bør stilles låsbart skap til disposisjon.  

7. Ansatte i permisjon/sykefravær eller annet fravær må stille sitt kontor/sin arbeidsplass til 

disposisjon for annen bruker. Ved fravær over tre måneder eller mer må kontoret om 

nødvendig klargjøres/ryddes for annen bruker. Ansatte har generelt ingen rett til å 

beholde samme kontor over tid og dette gjelder også for ansatte som er fraværende.  

8. Ansatte som trer ut av en funksjon og inn i en ny som tilsier et annet behov for 

kontor/arbeidsplass, bytter samtidig kontor/arbeidsplass.  

 

Ved tildeling av enkeltkontor skal det prioriteres slik: 

1. Tjenestehensyn legges til grunn for tildeling av enkeltkontor (ikke ansiennitetsprinsipp). 

2. Ledere med personalansvar og andre med behov for å ha fortrolige/uforstyrrede 

samtaler/møter på kontoret og når dette ikke kan løses med bruk av stillerom/møterom.   

3. Medarbeidere med funksjonshemminger eller krav til det fysiske arbeidsmiljøet som best 

blir ivaretatt i enkeltkontor. Bedriftshelsetjenesten skal koples inn for å identifisere slike 

behov.  

4. Leger og andre fagledere tildeles normalt ikke eget kontor. I den grad det er tilgjengelig 

enkeltkontor/skjermete arbeidsplasser prioriteres overleger foran andre leger og 

fagledere/fagstillinger med særskilte arbeidsmiljøhensyn foran andre 

fagledere/fagstillinger.     

 

Tromsø, juni 2013 

 

Gina M Johansen 

drifts- og eiendomssjef 
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