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Pasienttilbudet i SNR

• Indremedisin med alle åtte grenspesialiteter
• Kirurgi innan gastrokirurgi og urologi
• Ortopedi
• Gynekologi
• Barn og unge
• Føde og barsel
• Kreftbehandling
• Prehospitale tjenester
• Psykisk helsevern
• Rus- og avhengighetsbehandling
• Øre, nase og hals

• Tann- og kjevekirurgi 
• Øye
• Nevrologi
• Bildediagnostikk
• Laboratorium
• Hud
• Rehabilitering
• Habilitering for barn og vaksne
• Lærings- og mestringssenter
• Forsking, utdanning og undervisning



Dimensjonering for SNR totalt
Funksjon Kapasitetsbehov SNR Hjelset Kapasitetsbehov SNR Kristiansund
Somatikk
Somatiske senger
- 146 normalsenger 
- 8 intensivsenger 
- 23 pasienthotellsenger 
- 19 observasjon/korttidspostsenger

196

Poliklinikkrom 99 22
Dagplasser 27 10
Operasjonsstuer 10 3
Oppvåkningsplasser 22 7
Laboratorium for bildediagnostikk 14 5
Fødestuer 3
Psykiatri
Psykiatriske senger 39
Poliklinikkrom 8
Skjermingssenger 8















Mange ulike fag i sving på byggeplassen



Utvider boligriggen og kontorriggen



Fra byggestart og fram til i dag

• Prosjektet er i rute og følger oppsatt plan. SNR Hjelset forventes bygningsmessig ferdigstilt til årsskiftet 
2024/25, med ibruktakelse av psykiatri- og habiliteringsbygget senhøsten 2024 og ibruktakelse av 
somatikkbygget våren 2025

26.September 2022 Juni 2021
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Vi inviterer til åpen dag på byggeplassen  
søndag 20. november

Påmelding via 
nettsiden til 
prosjektet



SNR Kristiansund



• Bildediagnostikk
• Laboratorietjenester
• Ortopedisk dagkirurgi
• Gynekologisk dagkirurgi
• Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk
• Gynekologisk poliklinikk
• Indremedisinsk poliklinikk
• Hudpoliklinikk med lysbehandling
• ØNH-poliklinikk
• Hørselstilbud/hørselssentral
• Medisinsk dagbehandling
• Cytostatikapoliklinikk
• Dialysebehandling

• Barnetilbud
• Ortogeriatrisk poliklinikk
• Diabetesscreening øye
• Tannbehandling i narkose
• Urologisk poliklinikk
• Tarmscreeningsenter
• Geriatrisk poliklinikk
• Nevrologisk poliklinikk
• Revmatologisk poliklinikk
• Palliativ behandling
• Klinisk ernæringsfysiologi
• Logopedtjenester
• Pusterom



Oppstart av optimalisert forprosjekt 
SNR Kristiansund 15.09 – 16.09.22

• Plassere vedtatte funksjoner i 
bygget

• Plassere rom for rom i 
planløsningen

• Lage romfunksjonsprogram og 
utstyrsprogram

• Sak til styrebehandling våren 
2023

• Ansatte i HMR, OU-ressurser, SNR-ressurser, 
prosjektleder DMS, kommunalsjef Kristiansund 
kommune, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste, 
rådgivere fra Sykehusbygg og arkitekt 



Fremdriftsplan SNR Kristiansund

Detaljprosjektering

Kontrahering 
entreprenør

Bygningsmessig oppgradering spes. 
helsetjeneste

Optimalisert 
forprosjekt

Funksjons-
planlegging

Godkjent optimalisert 
forprosjekt, mars 23

Forberedelse

Avklaringer

Full drift for SNR både i 
Kristiansund og på Hjelset

Evt. bygningsmessig 
oppgradering BUP og 

voksenpsyk. poliklinikk

Bygningsmessig 
oppgradering kommunale 

tjenester

2026

Ferdigstillelse
DMS, juni 2026



Samordna plan SNR – forberedelse til ibruktakelse

• Felles planverk som sikrer 
forberedelse til drift og klinisk 
ibruktakelse av SNR

• Samordna plan skal iverksettes ca 1 
år før innflytting 

• Sentrale momenter i planen 
• Testing av bygg og tekniske installasjoner
• Opplæring og befaringer ansatte HMR
• Mottak av utstyr
• Kliniske virksomhetstester
• Definere rekkefølge innflytting av 

funksjoner 
• Flytteprosjekt

• Arbeidet er godt i gang, og besluttet 
plan vil foreligge medio 2023



Følg oss gjennom ulike kanaler


