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Saksansvarlig: Grethe Andersen     Saksbehandler: Grethe Andersen og Jon Mathisen 
 

Bygningsmessige tiltak etter Arbeidstilsynets tilsyn på 
ambulansestasjoner  
 

Innstilling til vedtak 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar de bygningsmessige 
tiltakene for å lukke Arbeidstilsynets pålegg i Ambulansetjenesten til orientering. 
 

 

Bakgrunn 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) fikk i sak 43/2019 orientering om 
oppfølgingsarbeidet etter arbeidstilsynets tilsyn i Ambulansetjenesten i UNN. Arbeidstilsynet 
har gitt tilbakemelding om at vi for alle stasjonene kan lukke pålegg som omhandler 
informasjon og opplæring i forhold til manuelt arbeid, biologisk helsefare, vold og trussel samt 
opplæring av verneombud. UNN har fått ny frist 01.09.2019 for kartlegging og risikovurdering 
av biologiske faktorer og fremlegge tiltak og plan for biologisk helsefare (smittevern).  

Direktøren og akuttmedisinsk klinikk er innkalt til oppfølgings-/veiledningsmøte med 
Arbeidstilsynet 12. juni 2019. Som forberedelse til dette møtet har Drifts- og eiendomssenteret 
gjennomgått de bygningsmessige forholdene som må gjøres for å tilfredsstille krav til smittevern 
for den enkelte stasjon.  

Formål  

Formålet med saken er å gi styret orientering om nødvendige bygningsmessige tiltak og 
kostnader for å lukke arbeidstilsynets pålegg i Ambulansetjenesten. Kostnadene vil fordeles på 
2019 og 2020. 

 

Saksutredning 

Pålegg fra arbeidstilsynet for flere av ambulansestasjonene gjelder forhold knyttet til ren og 
skitten sone, tilgang på forskriftsmessig vaskemaskin (industrivaskemaskin) og 
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garderobeforhold. Stasjonene er noe ulikt utformet, og av varierende alder. Det er derfor ulike 
løsningsforslag på noen av de samme utfordringene for de forskjellige stasjonene. Noen av 
tiltakene kan løses organisatorisk ved endrede rutiner i forhold til bruk av ren og skitten sone.  
 
Ambulansestasjonen i Tromsø har den største utfordringen bygningsmessig. Tiltak for å lukke 
kravene fra tilsynet lar seg ikke gjøre uten å utvide arealet. I påvente av ny ambulansestasjon er 
det derfor foreslått å leie brakker til påkobling av eksisterende bygg for å etablere garderober og 
vaskerom. 
 
Tiltakene for stasjonene vi leier må utføres av utleier, og håndteres gjennom økte årlige 
leiekostnader.  
 
De samlede kostnadene for tiltakene som er skissert er omtrent 6,6 mill kr som en 
engangskostnad, i tillegg til økte leiekostnader på 2,9 mill kr årlig, tabell 1.  
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Tabell 1 Tiltak og kostnadsoverslag ambulansestasjoner 
 

 
Am

bulansestasjon
Fra arbeidstilsynets rapport vedrørende bygningsm

essige forhold
Tiltak

Engangskostnad 
(m

ill kr)
Årlig økt 

kostnad (m
ill kr)

Kom
m

entar
Etablere vaskerom

 m
ed adkom

st 
fra garasje

                          1,0 
Sette opp brakker på nedside av 
am

bulansestasjonen m
ed dusj, 

vaskem
askiner og garderober

                          1,2                           1,0 Leieavtale. Engangskostnad gjelder utstyr som
 

vaskem
askiner etc. og fundam

entering. 
Ledig areal i am

bulansestasjonen 
etter at dusj og garderober flyttes i 
brakker brukes til ekstra kontorer 
og oppholdsrom

.
                          1,0 

Skisser utarbeidet, m
å ferdigtegnet og 

prosjekteres

Seterm
oen

Bygget m
ed am

bulansestasjonen er ikke tilrettelagt for ren og 
skitten sone. Vask av tøy er ikke etter dagens policy, ikke skille 
m

ellom
 ren og skitten sone. 

Anbud på ny am
bulansestasjon lyst 

ut m
ai 2019

                          1,0 Ikke m
ulig å bygge om

 eksisterende stasjon til å 
oppfylle dagens krav om

 ren og skitten sone
Hansnes

Ny stasjon. Ingen pålegg på bygg/infrastruktur.
Ingen
Eksisterende garderobeskap m

å 
benyttes for yttertøy (løses 
organisastorisk ved bedre rutiner)
Innkjøp av industrivaskem

askin og 
bytting av avløpsrør)

                          0,1 
M

å løses organisatorisk, bedre 
rutiner/opplæ

ring
Innkjøp av industrivaskem

askin og 
bytting av avløpsrør)

                          0,1 

Narvik

Det kom
 frem

 under tilsynet at arbeidslokalene er trangbodde m
ed 

betydelige utfordringer i forhold til sm
ittevern. F.eks. skilles det 

ikke på ren og uren sone og garderober har for få skap. Vikarer har 
ikke egne skap. Det er forskjellig praksis på oppbevaring av rene, 
brukte og private klæ

r i skapene. De fleste har to til tre klesskift. 
Klæ

r kan sendes til vask i industrivaskem
askin på sykehuset, m

en de 
fleste klæ

r vaskes i husholdningsm
askin på stasjonene. 

Om
bygging for m

er 
garderobeplass, innkjøp 
industrivaskem

askin, 
tørketrom

m
el og skap

                          0,2 

Nordkjosbotn

Det er vanskelig å skille ren og skitten sone på am
bulansestasjonen. 

Det m
angler sluse m

ellom
 garasje, vaskerom

 og garderober. Ansatte 
forsøker im

idlertid å skifte sko når de skal i garasjen for å redusere 
sm

itterisikoen. Det er ikke nok skapplass til alle i garderoben. 
Private, rene og brukte klæ

r oppbevares om
 hverandre i skapene. 

Ansatte har opptil fire klesskift. Arbeidstøyet vaskes i 
husholdningsm

askin på stasjonen. 
Ny am

bulansestasjon m
åut på 

anbud
                          3,0                           0,9 Ikke m

ulig å bygge om
 eksisterende stasjon til å 

oppfylle dagens krav om
 ren og skitten sone

Harstad
Ny am

bulansestasjon åpner juni 2019
Tidligere godkjent av arbeidstilsynet

TOTALE KOSTNADER
                          6,6                           2,9 

Ansatte i am
bulansetjenesten er utsatt for sm

itte i jobben gjennom
 

pasientkontakt og arbeidslokalene er trangbodde m
ed betydelige 

utfordringer i forhold til sm
ittevern. Eks. det skilles ikke på ren og 

uren sone, garderober er overfylt. Private, rene og brukte 
arbeidsklæ

r oppbevares om
 hverandre i skapene. De fleste har kun 

ett klesskift. Når det ene klesskiftet vaskes på vaskeri(Åsgård) er det 
fare for at det kom

m
er bort eller at det ikke er på plass når det skal 

brukes. Noen vasker derfor klæ
r hjem

m
e. I garasje rengjøres utstyr 

og biler innvendig. Sam
m

e vaskebøtter brukes til ulik rengjøring. 
Trom

sø

Andslim
oen

Im
idlertid ser vi at vask av tøy er ikke etter dagens policy og 

ytterjakker henger i korridor sam
m

en m
ed annet privattøy. 

Bygget m
ed am

bulansestasjon er tilrettelagt m
ed m

ulighet for ren 
og skitten sone, dette krever gode rutiner blant de ansatte. Klæ

r 
vaskes i husholdningsvaskem

askin, ikke fokus på renhold av sko.
Berg
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Medvirkning 

De foreslåtte tiltakene er behandlet i KVAM gruppene i Akuttmedisinsk klinikk. KVAM 
gruppene påpeker at flere stasjoner er for små i forhold til garderobeløsninger, og mener det er 
krevende å løse utfordringene knyttet til ren og skitten sone ved organisatoriske endringer.  
 
Det vises til egne referat fra brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalg og drøftingsmøte med tillitsvalgte. 
 
 

Vurdering 
Direktøren vurderer de foreslåtte bygningsmessige tiltakene, sammen med endrede rutiner for å 
skille ren og skitten sone organisatorisk, som nødvendige for å lukke arbeidstilsynet pålegg. 
Direktøren har forståelse for KVAM gruppenes innspill, og understreker viktigheten av arbeidet 
med gode rutiner for smittevern der disse ikke kan løses bygningsmessig. Leiekontraktene på de 
ulike ambulansestasjonene har ulik utløpsdato. Etter hvert som kontraktene utløper vil nye 
anbud utformes i tråd med Arbeidstilsynets krav, både med hensyn til skille mellom ren og 
skitten sone, garderobeplass og øvrige arbeidsmiljøkrav.  I tillegg vil ambulansestasjonene som 
ikke var en del av tilsynet bli gjennomgått i løpet av 2020 for å kartlegge eventuelle behov for 
bygningsmessige tiltak.  
 
Deler av engangskostnadene påløper inneværende år og vurderes opp mot øvrige prioriteringer i 
Drifts- og eiendomssenteret. Engangskostnadene som påløper i 2020 samt de årlige økte 
leiekostnadene håndteres i virksomhetsplanleggingen. 

 

Konklusjon 

Direktøren vurderer tiltakene som er kostnadsberegnet til 6,6 mill kr, i tillegg til økte årlige 
leiekostnader på 2,9 mill kr, som nøkterne og helt nødvendige for å lukke Arbeidstilsynets 
pålegg. 
 
 
Tromsø, 7.6.2019 
 
 
 
Anita Schumacher (s.) 
administrerende direktør 
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