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Bakgrunn 
 
Påbygg 2000 – revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03,     
sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: 
 

1. Styret tilrår revidert forprosjekt godkjent med ei kostnadsramme på kr. 170 mill., 
prisnivå 2002, og prioritert byggestart 2004. Styret forventar at eventuelle behov for 
reserver og marginar kan innarbeidast i kostnadsramma på kr. 170 mill. Utbygging er 
planlagt finansiert med lån stort kr. 44 mill. kr og gjennom tilskot til investeringar kr. 
126 mill. 

 
2. Styret ber om rask avklaring av saka i Helse Vest RHF med sikte på at 

administrerande direktør i Helse Førde kan fullføre arbeidet med detaljprosjektering. 
 

3. Styret ber administrasjonen sjå på arealutnyttinga av FSS i effektiviseringssaka, saman 
med saka om ”Påbygg 2000”. Dette for at ein saman med ”Påbygg 2000” skal sikre 
optimal arealutnytting, med fokus på trongen for areal i Helse Førde. 

 
Vedtaket var enstemmig. 
 
I samsvar med regler for styring av investeringsprosjekter i Helse Vest skal et prosjekt av en 
slik størrelsesorden godkjennes av styret i Helse Vest RHF.  Saken fremlegges på denne 
bakgrunn til behandling i styret. 
 
 
Kommentarer 
 
1. Behov for økt areal/utbygging av Førde sentralsjukehus 
 
Førde sentralsjukehus ble tatt i bruk i 1979. 
 
Fylkestinget i Sogn og Fjordane vedtok i 1998 å planlegge utbygging av sykehuset med 
utgangspunkt i eksisterende funksjoner. Det ble begrunnet med at det i utbyggingen i 1979 var 
lagt inn lite poliklinisk areal. Utbyggingen hadde ikke tatt høyde for den senere utvikling med 
økende vekt på dagbehandling og poliklinikk fremfor innleggelse. Denne mangel på 



 

poliklinisk areal er bl.a. årsaken til at Førde sentralsjukehus fortsatt har en lav andel 
poliklinisk og dagkirurgisk aktivitet. 
 
Etter vedtak i Fylkestinget i Sogn og Fjordane godkjente Det regionale helseutvalget i 1999 at 
sykehuset også opprettet en patologisk avdeling og et brystdiagnostisk senter som kunne 
utføre mammografiscreening og foreta oppfølging. 
 
Disse nye funksjonene ble innarbeidet prosjektet. 
 
Sammen med nye krav/standarder i lov og forskrifter som også har bygningsmessige 
konsekvenser, er dette begrunnelsen for den foreslåtte utbyggingen av sykehuset. 
 
Det er i forprosjektet beregnet et samlet arealbehov på 2.514 m2 netto. Det er beregnet et en 
brutto/netto-faktor på 1,73 som betyr at samlet bruttoareal er på 4.347 m2. 
 
 
Arealet er fordelt på følgende funksjoner: 
 
Funksjon: Nettoareal m2 
Revmatologisk poliklinikk 175,3
Onkologisk poliklinikk 294,3
Hudpoliklinikk 272,6
Brystdiagnostisk senter (mammografi) 206,2
Patologisk avdeling 576,8
Mikrobiologisk avdeling 150,2
Kontorareal, felles 522,5
Vestibyle, plan 1, 2 og 3 315,9
Sum nettoareal 2.514  
 
Det vi fortsatt være nødvendig å nytte et modulbygg på sykehusområdet og leie noe areal til 
administrative funksjoner utenfor området. 
 
Ved tilføring av nytt areal og flytting av funksjoner vil det frigjøres areal i nåværende 
sykehusbygg. Dette arealet er planlagt nyttet til utvidet kapasitet innen eksisterende 
funksjoner og nye prioriterte oppgaver. Det gjelder: 
 

 poliklinikk for geriater og geriatrisk team 
 økt poliklinisk kapasitet i indremedisin – hematologi og infeksjonsmedisin 
 psykogeriatri 
 ny operasjonsstue for øyeavdeling som igjen vil frigjøre kapasitet i sentral 

operasjonsstue til flere kreftoperasjoner 
 økt kapasitet til spesialundersøkelser og pasientopplæring ved nevrologisk poliklinikk 
 dagkirurgi innen kirurgi, ortopedi, ØNH og gynekologi 

 
 
Det er anslått en kostnad på 10 mill. kr til ombygging i eksisterende bygg. Disse kostnadene 
inngår ikke i prosjektet og må dekkes av øvrige midler. 
 
 



 

 
 
2. Valg av utbyggingsløsning 
 
Det er vurdert ulike utbyggingsløsninger. Det er foreslått en løsning med et påbygg på 
eksisterende lavbygg i form av 3 lameller A, B og C. Eksisterende lavbygg er på henholdsvis 
1 og 2 etasjer men dimensjonert for 3 etasjer. Høyblokken er på 9 etasjer. Det er også lagt inn 
en vestibyle ved hovedinngangen som gir rask adkomst til de nye arealene. 
 
Det vises her til vedlagte situasjonsplan. 
 
Det er ikke ansett som aktuelt å frigjøre areal ved sentralsjukehuset/redusere utbygging ved å 
nytte areal ved de andre mindre sykehusene. 
 
3. Kostnader og finansiering 
 
Basert på forprosjekt er prosjektet kostnadsberegnet til 170 mill. kr. Det gir en 
kvadratmeterpris på ca kr 39.000. 
 
Helse Førde har lagt til grunn at investeringsprosjektet ikke får særskilte midler slik at 
finansieringen av prosjektet er forutsatt dekket innenfor dagens kjente rammer med en 
finansieringsplan over 3 år. Helse Førde har lagt til grunn følgende årlige investeringsramme: 
 
 Tilskudd til investeringer     73,1 mill kroner 
 Låneramme       35,9  ------”----- 
 Årlig beløp til investeringsformål  109,0 mill. kroner 
 
 
Dette gir en årlig investerings- og låneramme som følger: 

Tall  hele mill. kroner År 1 År 2 År 3 SUM
Investering påbygg 2000 56 57 57 170
Tilskudd til avskrivning 42 42 42 126
Lån 14 15 15

Rest investeringsmidler til andre formål 53 52 52 157

44

 
 
(Det kan påregnes midler til avskrivninger i kommende år men både låneramme og nivå på 
avskrivningsmidler vedtas i forbindelse med statsbudsjettet.) 
 
 
 
 
De årlige nettokostnader vil øke med nærmere 4 mill. kroner det første driftsåret for deretter å 
avta noe som følge av økt operasjonskapasitet samt fallende renteutgifter, som følge 
nedbetaling lån. Helse Førde har beregnet følgende merinntekter/merutgifter som følge av 
prosjektet (i 1.000 kr): 
 



 

Budsjett påbygg 2000 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

 Driftskostnad bygg 2430 2491 2553 2617 2682
 Hudpoliklinikk -1610 -1650 -1692 -1734 -1777
 Kreftpoliklinikk 2768 2837 2908 2981 3055
 Revmatologisk poliklinikk -445 -456 -468 -479 -491
 Brystdiagnostisk senter                 -               -               -               -               -   
 Patologi 4500 4613 4728 4846 4967
 Poliklinikk for geriatri  -190 -195 -200 -205 -210
 Poliklinikk indremedisin -454 -465 -477 -489 -501
 Psykogeriatrisk eining                 -               -               -               -               -   
 Augeavdeling -717 -735 -753 -772 -791
 Auka operasjonskapasitet -10350 -10609 -10874 -11146 -11424
 Avskrivingar 5600 5600 5600 5600 5600
 Renter 2360 2239 2118 1997 1876

 Sum kostnadsendring 3892 3670 3443 3216 2986

 
Som oversikten viser, er det foruten økte kostnader til drift av bygget, oppbygging av 
patologitjenesten og økt kreftbehandling som gir økte utgifter. I kalkylen er dette lagt inn med 
en totalkostnad (inkl. avskrivning og renter) på 10,9 mill. kr første driftsår knyttet til patologi 
og økte kreftbehandling. Det er i kalkylen også tatt hensyn til effekt av ombygging i 
eksisterende bygg. 
 
I kalkylen er det lagt til grunn at all økning i DRG og poliklinisk basert virksomhet 
finansieres ut fra dagens prisforutsetninger. Det er ikke lagt inn økning i basisrammen som 
følge av ny og utvidet aktivitet. 
 
 
I den grad det vil bli tilført nye midler i basisrammen til oppbygging av kreft og patologi, vil 
dette redusere den budsjetterte kostnadsøkning. 
 
Netto kontantstrøm som følge av prosjektet vil være negativ første driftsår med om lag 0,5 
mill. kroner, og deretter med en svak bedring ut over i perioden (jfr. tabell under hentet fra 
saksutredningen til Helse Førde): 
 

Netto kontantstraum   År 1   År 2   År 3   År 4   År 5  

 Sum kostnadsendring           3 892       3 669       3 444       3 216       2 985 

 Korrigering avskriving          -5 600      -5 600      -5 600      -5 600      -5 600  

 Avdrag           2 200       2 200        2 200      2 200       2 200  

 Netto kontantstraum              492         269             44         -184         -415  
  
 
4. Tilrådning 
 
Det er ikke forhold i prosjektet som er i strid med gjeldende funksjonsfordeling i regionen. De 
nye funksjonene, patologi og brystdiagnostikk/mammografi, er forankret i tidligere regional 
helseplan, og det foreligger ikke føringer som tilsier en endring av dette. 
 
Det er et klart behov for å øke dagbehandling/dagkirurgi og den polikliniske virksomheten 
ved Førde sentralsjukehus. Det krever tilføring av areal. 
 



 

 
Det er i prosessen innvendt at sykehuset bl.a. har lav beleggsprosent og slik burde kunne 
utnytte eksisterende areal bedre. Det er foretatt fornyet gjennomgang av dette. Med 
nåværende driftsmodell med redusert drift i helgen på mange enheter og størrelsen på 
sengepostene anses det vanskelig å frigjøre et samlet areal til nye funksjoner uten å redusere 
driften. 
 
Det er vurdert alternative utbyggingsløsning på sykehusområdet. Det er ikke funnet 
hensiktsmessig å legge ut aktivitet til de mindre sykehusene i helseforetaket og dermed 
redusere arealbehovet ved sentralsjukehuset. 
 
Kostnadsrammen er beheftet med usikkerhet. En kvadratmeterpris på kr 39.000 kan synes 
høyt. Det er imidlertid ikke uvanlig for sykehusbygg. Det er gjort gjentagende vurderinger av 
dette uten at det er funnet grunnlag for å endre dette. Detaljprosjektering vil gi et bedre 
grunnlag for vurdering og endelige kostnader vil være avhengig anbudene. I denne omgang er 
det imidlertid viktig at det er vurdert kostnadsreduserende tiltak for å sikre at kostnadsrammen 
kan holdes selv om det oppstår uforutsette kostnader i gjennomføringen av prosjektet. 
 
Det er laget en oversikt over mulig kostnadsreduserende tiltak på 13 mill. kr som kan 
gjennomføres ved behov uten en vesentlig forringing av prosjektet. 
 
Det er gjennomført en investeringsanalyse/lønnsomhetsanalyse jfr. saksutredningen fra Helse 
Førde samt hovedtallene gjengitt under pkt 3 ovenfor. Det gir en merkostnad for 
helseforetaket på ca 4 mill. kr. Driftutgifter til nytt areal i form av økte kostnader til 
forvaltning, drift og vedlikehold og driftsutgifter til nye funksjoner og økt aktivitet kan i stor 
grad beregnes. Usikkerheten er først og fremst knyttet til mulige inntekter/overføring som 
følge av økt aktivitet og nye funksjoner. Når det gjelder kreft forventes antallet krefttilfeller å 
øke med 40 % frem til 2020. Det vil gi økt aktivitet også i Helse Førde HF. Det er påregnet 
økte ISF-inntekter og poliklinikkrefusjoner. Det er imidlertid usikkert om Helse Vest RHF vil 
få økt sin basisramme som følge av aktivitetsøkningen. I investeringsanalysen er dette ikke 
medtatt. 
 
Prosjektet har vært gjenstand for flere revisjoner og det er gjennomført drøftinger mellom 
Helse Førde HF og Helse Vest RHF hvor det særlig er stilt spørsmål ved 
inntekter/overføringer som følge av nye og økt aktivitet og foretaket økonomiske bæreevne. 
 
Prosjektet var tidligere i hovedsak foreslått lånefinansiert. Med bakgrunn i den usikkerhet som 
foreligger på inntektssiden er prosjektet nå i hovedsak foreslått finansiert med 
investeringstilskudd. Dette utgjør foreløpig 132 mill. kroner fordelt på 3 år. Lånedelen blir 
således redusert til 44 mill. kr. Det vil også redusere den kalkulerte byggelånsrenten på 9 mill. 
kr som inngår i kostnadsrammen på 170 mill. kr. Fortsatt vil imidlertid prosjektet påføre 
foretaket økte driftsutgifter. 
 
På denne bakgrunn tilrås det at prosjektet godkjennes innenfor en kostnadsramme på 170 mill. 
kr i 2002 priser. Styret for Helse Førde HF får ansvar for å gjennomføre og styre prosjektet 
innen denne kostnadsrammen. 
 
  
 
 



 

 
Forslag til vedtak: 
 
 
Styret for Helse Vest RHF godkjenner utbygging av Førde sentralsjukehus innenfor en 
kostnadsramme på 170 mill. kr. 
 
Uforutsette forhold og nødvendige endringer forutsettes dekket innenfor kostnadsrammen 
gjennom reduksjon av utbyggingsareal eller andre kostnadsreduserende tiltak. 
 
Prosjektet er forutsatt finansiert med et lån på 44 mill. kr og kr 126 mill. kr fra 
basisramme/tilskudd til avskrivninger.  
 
Styret for Helse Førde HF har ansvar for gjennomføring og styring av prosjektet innenfor 
godkjent kostnadsramme. 
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