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En solskinnsdag på tomta



Fokus på sikkerhet og gode arbeidsforhold

Tatiana Medeiros, prosjektingeniør - HMS og miljø i HENT AS, Ronny 
Sørensen SHA-ansvarlig i prosjektet og LO-koordinator Stig Øystein Hansen



Psykiatri- og habilitering
• Kontrakt med Åsen & Øvrelid AS
• Bygget har en størrelse på ca. 7700 m² 
• Åsen & Øvrelid vil også benytte lokal arbeidskraft i gjennomføringen av prosjektet
• Fysisk arbeid på byggetomta starter opp før sommeren 2022



Oversikt over 
entrepriser
• Har inngått 20 kontrakter etter at ny 

gjennomføringsmodell ble vedtatt
• 90 prosent av entreprenørvolumet er 

kontrahert
• Anskaffelser av medisinsk teknisk 

utstyr følger planen
• Entreprise knyttet til ombygging av 

arealet i Kristiansund blir avklart 
senere
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Teknisk bygg

Somatiske bygg



Kvalitetsikring «helhet»
• Detaljprosjektering av akuttsykehuset:

• Gjennomgang romskjema
• Sengerom, undersøkelsesrom, kontorer, 

medisinrom, desinfeksjonsrom osv.
• Spesialrom som sterilsentral og operasjon 
• Matrialvalg
• Dørmiljø, gulv- og himlingsplaner
• Lyd- og brannplaner
• Møblering
• Soneplaner



Kvalitetssikring av prosjekteringspakker

• Funksjonalitet og utstyr i 
funksjonsområdene kvalitetssikres
før bygging. 

• Gruppeledere og andre relevante 
ressurser i HMR er involvert i 
arbeidet

• Siste gjennomgang før bygging



Gave fra GassROR

• 18. februar fikk vi første utbetaling av 
gaven fra GassROR på 20 mill. kr.

• Ny utbetaling på 20 mill. kr. i 2022 og 30 
mill. kr. ved ferdigstillelse av SNR 

Foto: GassROR



Fremdriftsplan SNR Kristiansund



Enige om videre samarbeid om DMS-prosjektet

• Prosjekteierne HMR, Kristiansund 
kommune og NIPR var samlet til 
strategisamling i slutten av februar

• Partene er enige om å samarbeide videre 
for å realisere et samlokalisert tilbud i 
dagens sykehusbygg i Kristiansund 

• Plan om å lyse ut etter ny prosjektleder
Foto: NRK



Plan for avklaringer knyttet til pasienttilbud

• løpet av 2022 vil HMR avklare om barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk, samt psykiatrisk 
poliklinikk for voksne også skal flyttes til 
sykehusbygget i Kristiansund 

• Kristiansund Kommune vil innen utgangen av 
2022 endelig avklare omfanget av sitt tilbud i 
DMS 

• Prosessen med å planlegge bruken av arealene i 
DMS vil så langt det er mulig samkjøres mellom 
HMR og Kristiansund kommune



Forutsetninger

• SNR Kristiansund etablert ved 
innflytting akuttsykehuset Hjelset

• Oppgradering av bygningsmassen i 
Kristiansund skjer under klinisk drift

• Kostnadsramme: 116,5 MNOK 
(desember 21-tall)



Fremdriftsplan SNR Kristiansund

Detaljprosjektering

Kontrahering 
entreprenør

Bygningsmessig oppgradering spes 
helsetjenetste

Optimalisert 
forprosjekt

Funksjons-
planlegging

Godkjent optimalisert 
forprosjekt, mars 23

Forberedelse

Avklaringer

Full drift for SNR både i 
Kristiansund og på Hjelset

Bygningsmessig oppgradering
Evt bygningsmessig 

oppgradering BUP og 
voksenpsyk poliklinikk

Bygningsmessig 
oppgradering kommunale 

tjenester

2026

Ferdigstillelse 
DMS, Juni 2026



SNR-tilbudet i Kristiansund

Ortopedisk dagkirurgi Gynekologisk dagkirurgi Medisinsk dagbehandling Kirurgisk og ortopedisk 
poliklinikk

Medisinske poliklinikker 
inkludert geriatri             
(8 grenspesialiteter)

Gynekologisk poliklinikk Øre-nese-hals-poliklinikk 
(avtalespesialist) Hudpoliklinikk Hørselstilbud Dialysesatelitt

Cytostatika
poliklinikk

Nevrologisk poliklinikk Urologisk poliklinikk AMD-injeksjoner (øye) 
poliklinikk Tannbehandling i narkose

Screeningssenter for tykk-
og endetarmskreft

Tilbud om palliative 
tjenester

Tilbud fra klinisk 
ernæringsfysiolog

Tilbud om 
logopedtjenester Pusterom

Tilbud innen læring og 
mestring Barnetilbud Bildediagnostikk

Laboratorietjenester 
(konvensjonell røntgen, 
ultralyd, CT og MR)



Organisasjonsutvikling SNR 

• HR-direktør har ansvar for å lede OU-arbeidet
• Gry Rønning og Chris Mari Olsen gikk inn som 

prosjektledere fra 1. februar 

• Klinikker har fått dedikerte OU-ressurser:
 Klinikk SNR: Anita Kvendseth 
 Klinikk Psykisk helse og rus: Leif Sverre Hoel
 Klinikk for Drift og eigedom: Britt Eli 

Gyldenskog

• HR ved Wenche Måseide har ansvar for å følge 
opp HR-arbeidet inn mot innflytting i SNR



Plassering av fag i 
sengeområdene 
Vaktlinjer leger

Pasienthotell

Drift
Arbeidsflyt

Pasientforløp
Organisering

Poliklinikk og
medisinsk

dagbehandling

Drift
Arbeidsflyt

Pasientforløp
Organisering

Akuttmottak
Intensiv

Kortidspost 
(akutt 24)
Skadepol

Drift
Arbeidsflyt

Pasientforløp
Organisering

Operasjon
Sterilsentral

Anestesi
Postoperativ

Dagkirurgi

Drift
Arbeidsflyt

Pasientforløp
Organisering

Fellesprosjekt med 
somatikk

Drift
Arbeidsflyt

Pasientforløp
Organisering

2021 2022 20222022 2022

Støtte- og servicefunksjoner



Overordna status for OU-prosjekter

Prosjektrapporter levert: 
 Plassering av fag i sengeområder
 Vaktlinjerapporten

Pågående prosjekt:
 Poliklinikk og dagbehandling 

Neste prosjekt :
 Merkantilprosjektet
 Akuttflyt
 Kortidspost (Akutt 24) fase 2



Samordna plan for SNR

• Sentrale momenter i planen 
• Testing 
• Opplæring og befaringer
• Mottak av utstyr
• Klinisk prøvedrift
• Flytting

• Avklaringer
• Rekkefølge funksjoner trinnvis innflytting
• Organisering av arbeidet med samordna 

plan
• Ressursbehov

• Opplæring
• Klinisk prøvedrift
• Flytteprosjekt



Følg oss på nett og i sosiale medier


