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Bakgrunn 
 
Rogaland fylkeskommunene utarbeidet i 1996 en generalplan for utvikling av de somatiske 
sykehusene i Rogaland. Det var en samlet utviklings- og utbyggingsplan på et overordnet 
nivå. Arbeidet ble i første omgang fulgt opp ved Fylkessjukehuset i Haugesund hvor det ble 
igangsatt et videre organisasjonsutviklingsprosjekt parallelt med videre arealplanlegging. 
Ombygging/utbygging ble her påbegynt i 1999. 
 
Oppfølging ved Sentralsjukehuset i Rogaland ble igangsatt i 1999. I løpet av 2000 og 2001 er 
det foretatt en gjennomgang av nåsituasjonen og utfordringer frem mot 2020. Basert på en 
vurdering av fremtidig aktivitet og arealbehov er det foretatt en vurdering av 
utbyggingsløsninger og kostnader. 
 
Arbeidet er sammenfattet som et hovedfunksjonsprogram i samsvar med departementets 
veileder for sykehusbygg. Hovedfunksjonsprogrammet er inndelt i en virksomhetsplan som 
angir de dimensjonerende forutsetningene, funksjoner og arealbehov, utbyggingsløsninger og 
kostnader. 
 
Etter behandling i fylkestinget i Rogaland i des. 2001 ble saken oversendt Helsedepartementet 
til godkjenning. 
 
I brev av 15.02.02 viser Helsedepartementet til søknaden og oversender saken til Helse Vest 
RHF til vurdering. Hensikten er å gi det regionale helseforetaket mulighet til å vurdere 
prosjektet i lys av det totale investeringsbehovet i regionen og som ledd i en samlet vurdering 
av sykehusstrukturen. Det forutsettes at en ny søknad om godkjenning også redegjør for 
hvordan prosjektet tenkes finansiert. 
 
 
Kommentarer 
 
Dette er et meget omfattende prosjekt. Det er en samlet utbyggingsplan for sykehuset. 
 
Hovedfunksjonsprogrammet bekrefter at sykehuset har en vanskelig arealsituasjon med 
mangel på areal og en uhensiktsmessig spredning av funksjoner. 



 
Sykehuset disponerer i dag et bruttoareal på ca 111 000 kvm. I programmet er det stipulert et 
arealbehov på ca 175 000 kvm.  
 
Det er anvist to utbyggingsalternativer på sykehusområdet som innebærer en rive-bygge-
flytte-rive-prosess over 10-15 år. Samtidig er det foretatt en enkel beregning av hva det vil 
koste å bygge samme areal på en ny tomt (ikke kjent). 
 
Med den usikkerhet som er knyttet til kostnadsvurdering på dette nivå i planprosessen ligger 
kostnadene i samme størrelsesorden enten det bygges på nåværende område eller på en ny 
tomt. 
 
Prosjektet må undergis en investeringsanalyse. Prosjektet er likevel av en slik størrelsesorden 
at det ikke vil være mulig å realisere uten en særskilt statlig medvirkning. Dersom prosjektet 
skal realiseres vil det også kreve en egen prosjektorganisasjon. 
 
I første omgang må Helse Vest ta stilling til om prosjektet skal videreføres på det grunnlag 
som nå foreligger. 
 
Som ledd i forberedelsen av en styresak, er det bedt om en vurdering av prosjektet fra Helse 
Stavanger. 
 
Det vil deretter bli fremlagt en samlet sak for styret. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Saken tas til orientering. 
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